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Анотація. У роботі проаналізовано зміст таких категорій, як «безпека» та «економічна безпека держави», розгля-
нуто існуючі підходи до їх визначення. Подано бачення сутності економічної безпеки держави як стану економіки, для 
забезпечення якого створюються стійкі та науково обґрунтовані методи нейтралізації негативного впливу внутрішніх 
і зовнішніх загроз. Зазначено основні складові елементи економічної безпеки держави та запропоновано до складових 
включати тільки ті, які характеризують економічні процеси та суміжні з ними явища. Визначено основні проблеми 
забезпечення економічної безпеки, які потребують першочергового вирішення.
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Вступ та постановка проблеми. Для сучасного стану 
економіки України як самостійної незалежної держави, 
утвердження її як суб’єкта світового співтовариства осо-
бливо актуальними є проблеми забезпечення стійкого соці-
ально-економічного розвитку, формування механізму про-
тидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, підвищення рівня 
життя населення, розвитку системи міжнародної економіч-
ної взаємозалежності. Сукупність цих проблем та алгоритм 
їх вирішення тісно пов’язані з категорією «безпека», що в 
перекладі з грецької мови означає «володіти ситуацією» 
[1, с. 7]. Зміна внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку 
національної економіки актуалізує дослідження питання 
забезпечення економічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
економічної безпеки держави на сьогодні достатньо 
вивчена в Україні, проте ще не визначений єдиний підхід 
до трактування основних понять. Досить широко ця про-
блема знайшла відображення у працях російських уче-
них: А. Абалкіна, В. Сенчагова, В. Медведєва, С. Афон-
цева, А. Пороховського, А. Нестерова, К. Самсонова, 
Е. Бухвальда, А. Городецького, В. Тамбовцева, А. Ілларі-
онова. Серед українських учених значний інтерес станов-
лять праці В. Косевцова, І. Бінька, Я. Жаліла, С. Ворон-
цова, В. Мунтіяна, В. Шлемка, Б. Губського, С. Пирожкова, 
Г. Пастернака-Таранушенка. У працях цих учених висвіт-
лені особливості визначення сутності та складових еко-
номічної безпеки держави, аналізу та оцінки економічної 
безпеки, формування напрямів її забезпечення.

Метою даної роботи є з’ясування сутності економіч-
ної безпеки, визначення її основних складових елемен-
тів, які в сукупності складають концептуальну основу 
механізму забезпечення економічної безпеки держави, та 
виявлення основних проблем її забезпечення. У зв’язку з 
цим наше завдання полягає у вивченні теоретичних основ 
економічної безпеки держави.

Результати дослідження. У вітчизняній та зарубіж-
ній економічній літературі існує декілька десятків трак-
тувань понять «безпека» та «економічна безпека». У кра-
їнах Західної Європи концепт «безпека» став уживатися 
наприкінці XII ст. і трактувався як стан відсутності або 
нейтралізації загроз, небезпеки, а також створення умов 
та соціальних інститутів, що його забезпечують [2, с. 4].

На думку С.М. Шкарлет [3, с. 7], категорія «безпека» 
у слов’янському суспільстві з’явилася в середині XV ст. 
як реакція на захватницькі посягання Золотої Орди. 
У XVII ст. дане поняття вже відносять до державних і 
загальновизнаних. У серпні 1881 р. у царській Росії було 
прийнято «Положення про заходи щодо охорони держав-
ного порядку і громадського спокою», де вперше визна-
чено поняття громадської безпеки. 

Починаючи з 80-х років XX ст. розпочалася широко-
масштабна наукова розробка категорії «безпека» устано-
вами провідних країн світу, найбільш відомими з них є 
Лондонський інститут стратегічних досліджень і Сток-
гольмський інститут досліджень безпеки, а в 90-х роках 
ця проблема зацікавила й вітчизняних авторів [4–9]. 
Перші українські праці з цієї проблеми були опубліковані 
на зламі 1993–1994 рр. 

Сьогодні питання національної безпеки набуло осо-
бливої актуальності, оскільки від його вирішення зале-
жатимуть доля України, соціально-економічний добробут 
громадян, становлення їхньої національної самосвідо-
мості та поваги до своєї держави, тому необхідно враху-
вати помилки, допущені під час здійснення економічних 
реформ, які призвели до руйнівних процесів в економіці 
та у свідомості людей.

Погодимося з думкою О.В. Мірошниченко, що еко-
номічна безпека є одним із визначальних складових еле-
ментів системи національної безпеки [10, с. 8]. З багато-
річного досвіду відомо, що лише надійна та ефективна 
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система забезпечення економічної безпеки є необхідною 
умовою для стабільного та стійкого соціально-економіч-
ного розвитку держави і захисту її незалежності. Відомий 
російський науковець В. Сенчагов наголосив на тому, що 
«поняття національної безпеки буде порожнім словом без 
оцінки життєздатності економіки, її міцності при можли-
вих внутрішніх і зовнішніх загрозах», оскільки вона являє 
собою одну із життєво важливих сторін діяльності сус-
пільства, держави та особи [11, с. 97]. Очевидно, вивча-
ючи ті чи ті сторони національної безпеки, неможливо не 
взяти до уваги її економічні аспекти.

Деякі науковці вважають, що термін «національна 
безпека» вперше був використаний президентом Спо-
лучених Штатів Америки Т. Рузвельтом у 1904 р., коли 
він обґрунтував військову акцію в зоні майбутнього 
Панамського каналу інтересами національної безпеки 
країни, вдруге – у 1934 р. [2, с. 4]. Офіційного статусу 
термін «економічна безпека» набув у 1985 р., коли на 
40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята 
резолюція «Міжнародна економічна безпека» [1, с. 8], 
а зародження нової науки – економічної безпеки –  
Г. Пастернак-Таранушенко пов’язує з енергетичними 
кризами 1973 і 1979 рр. [8, с. 51]. 

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато 
підходів до тлумачення поняття економічної безпеки дер-
жави за допомогою таких характеристик:

– стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і 
зовнішнім загрозам, під якими розуміємо міцність і надій-
ність зв’язків між усіма елементами економічної системи, 
стабільність економічного розвитку держави, стійкість до 
стримування та знешкодження дестабілізуючих загроз-
факторів;

– економічна незалежність, що характеризує насам-
перед можливість для будь-якого суб’єкта економічної 
безпеки самостійно приймати і реалізовувати стратегічні 
економічні та політичні рішення для розвитку, можли-
вість використовувати національні конкурентні переваги 
для забезпечення стабільності та розвитку;

– самовідтворення та саморозвиток. Ця характерис-
тика передбачає створення необхідних умов для ведення 
ефективної економічної політики та розширеного само-
відтворення, забезпечення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки на світовій арені;

– національні інтереси. Ця характеристика визначає 
спроможність національної економіки захищати націо-
нальні економічні інтереси.

У рамках першого підходу виділимо думку таких 
учених, як О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, 
І.М. Черняков [2, с. 64], які визначають економічну без-
пеку країни як «здатність її економічної системи проти-
стояти негативному впливу об’єктивних та суб’єктивних 
чинників для досягнення макроекономічних цілей розви-
тку на рівні постіндустріальних держав».

Дослідниця В.О. Гончарова [4, с. 18] розуміє під націо-
нальною економічною безпекою такий стан національної 
економіки, при якому зберігається стійкість і здатність 
до несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх 
процесів. Авторка переконана: перешкоджаючи впливу 
різноманітним загрозам, неодмінно можна досягти стій-
кого рівня економічної безпеки держави. 

Подібну думку щодо трактування економічної безпеки 
держави має і А. Ревенко [12, с. 15]: це – «стан економіч-
ної системи, що характеризується стійкістю щодо впливу 
ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) чин-
ників, які створюють загрозу для суспільства».

Фахівці Національного інституту стратегічних дослі-
джень запропонували таке тлумачення поняття економіч-

ної безпеки: «Економічна безпека – це такий стан наці-
ональної економіки, який дає змогу зберігати стійкість 
до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити 
потреби особи, суспільства, держави» [9, с. 3]. 

В. І. Мунтіян [7, с. 10] називає економічною безпекою 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на 
постійний та стабільний розвиток економіки держави, 
що містить механізм протидії внутрішнім і зовнішнім 
загрозам.

Група вчених, визначаючи категорію економічної без-
пеки держави, за основу беруть передумови для економіч-
ної незалежності. Наприклад, А. Степаненко та М. Гера-
симов [13, с. 39] під економічною безпекою розуміють 
такий стан економіки, що забезпечує її зовнішню неза-
лежність і внутрішню стабільність.

Інші науковці для трактування поняття економічної 
безпеки зосередили свою увагу на самовідтворенні та 
саморозвитку. Я. Жаліло стверджує, що економічна без-
пека – це «складна багатофакторна категорія, що харак-
теризує здатність національної економіки до розшире-
ного відтворення з метою задоволення на визначеному 
рівні потреб і власного населення, і держави, протисто-
яння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 
стійкому збалансованому розвитку країни; забезпечення 
кредитоспроможності національної економіки у світовій 
системі господарювання» [6, с. 143].

Найбільш вдале, на нашу думку, визначення в межах 
трьох підходів інтерпретує економічну безпеку як «сукуп-
ність вимог і факторів, що забезпечують незалежність наці-
ональної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до 
постійного оновлення і самовдосконалення» [14, с. 5]. 

Для четвертого підходу характерним є трактування 
економічної безпеки як необхідної умови для безпеки 
національних інтересів держави, регіону, суспільства, 
громадянина. В. Сенчагов визначає економічну безпеку як 
такий стан економіки та інститутів влади, за яким забез-
печується гарантований захист національних інтересів, 
соціально направлений розвиток країни загалом, достат-
ній оборонний потенціал навіть за найбільш несприят-
ливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів 
[11, с. 99]. Отже, у цьому визначенні економічна безпека 
постає як особливий стан економіки, завдяки якому дося-
гається стійкий розвиток держави. 

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення еко-
номічної безпеки держави, відзначимо, що економічна 
безпека держави – це стан економіки держави, для забез-
печення якого створюються стійкі та науково обґрунто-
вані методи нейтралізації негативного впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз, з’являються необхідні умови для 
стабільного соціально-економічного розвитку держави, 
захисту національних економічних інтересів та підви-
щення добробуту громадян.

Серед теоретичних аспектів економічної безпеки 
вагоме місце посідає класифікація її складових елемен-
тів. Науковці В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько [9] виділяють такі 
складові елементи економічної безпеки:

– внутрішні складові економічної безпеки: сиро-
винно-ресурсна, енергетична, фінансова, воєнно-еконо-
мічна, технологічна, продовольча, соціальна, демогра-
фічна, екологічна;

– зовнішньоекономічна безпека: експортна та 
імпортна.

Р.М. Дацків поділяє економічну безпеку на: зовнішню – 
можливість протистояти загрозам, які породжує зовнішнє 
навколишнє середовище держави; внутрішню, в якій 
велике значення має розвиток економічно-оборонного 
потенціалу [15, с. 23]. Г. Пастернак-Таранушенко серед 
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складових економічної безпеки виділяє демографічну, 
екологічну, харчову, ресурсну, прісноводну, енергетичну, 
цінову, фінансово-грошову, політичну, соціальну, кримі-
нальну, медичну [16, с. 28]. В.І. Мунтіян [7] розрізняє: 
ресурсно-сировинну безпеку, енергетичну, фінансову, 
воєнно-економічну, інформаційну, технологічну, продо-
вольчу, соціальну, демографічну, екологічну та тіньову 
економіку. На думку О. Баженової, основними струк-
турними елементами економічної безпеки, які доцільно 
застосовувати для аналізу економічної безпеки України, 
є такі [17, с. 54]: сировинно-ресурсна безпека, енерге-
тична безпека, фінансова безпека, соціальна безпека, 
інноваційно-технологічна безпека, продовольча безпека, 
зовнішньоекономічна безпека. М.М. Єрмошенко [5, с. 30] 
до економічної безпеки відносить лише фінансову, вну-
трішньоекономічну та зовнішньоекономічну складові.

Складовими економічної безпеки, згідно з «Мето-
дичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня еко-
номічної безпеки України», затвердженими Наказом 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 
29.10.2013 р. № 1277, є: виробнича, демографічна, 
енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інно-
ваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, 
фінансова безпека [18].

На нашу думку, до економічної безпеки держави варто 
віднести ті складові елементи, які характеризують лише 
економічні процеси та суміжні з ними явища, це: інвести-
ційно-інноваційна, фінансова, зовнішньоекономічна, про-
довольча та енергетична безпека.

Запропоновані методичні рекомендації передбачають 
розрахунок інтегрального показника рівня економічної 
безпеки. Зазначимо, що протягом 1996–2015 рр. най-
краще значення інтегрального показника зафіксовано в 
2007–2008 рр. [19].

Виділимо основні проблеми забезпечення економічної 
безпеки, які потребують першочергового вирішення:

– наявність та загострення економічної кризи в Укра-
їні в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації;

– зростання корупції;
– погіршення добробуту населення та зростання рівня 

безробіття;
– підвищення тінізації економічної діяльності;
– різке падіння реального ВВП;
– втрата інвестиційної привабливості нашої держави.
Висновки. Отже, проведений аналіз літературних дже-

рел про трактування економічної безпеки дає змогу зро-
бити висновок, що серед учених-економістів немає єдиної 
думки щодо визначення її сутності та складових елементів. 
Подальший розвиток ринкових відносин неможливий без 
вивчення теоретико-методичних аспектів цієї проблеми і 
створення ефективного механізму забезпечення економіч-
ної безпеки, тому актуальною є проблема розуміння сут-
ності економічної безпеки та чіткого визначення її скла-
дових елементів, а також своєчасного виявлення впливу 
негативних загроз-факторів із метою створення власної 
системи економічної безпеки, що надасть можливість 
уникнути руйнівних наслідків становлення національної 
економіки та забезпечити її конкурентоспроможність.
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Аннотация. В работе проанализировано содержание таких категорий, как «безопасность» и «экономическая без-
опасность государства», рассмотрены существующие подходы к их определению. Представлена сущность экономиче-
ской безопасности государства как состояния экономики, для обеспечения которого создаются устойчивые и научно 
обоснованные методы нейтрализации отрицательного влияния внутренних и внешних угроз. Указаны основные состав-
ляющие элементы экономической безопасности государства и предложено к составляющим относить только те, кото-
рые характеризуют экономические процессы и смежные с ними явления. Определены основные проблемы обеспечения 
экономической безопасности, требующие первоочередного решения.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, составляющие элементы 
экономической безопасности, критерии и угрозы экономической безопасности, уровень экономической безопасности.

Summary. The work analyzes the content categories such as security and economic security of the state, reviewed existing 
approaches to their definition. Posted vision of the essence of economic security of the state as the economy, which are created 
to ensure stable and scientifically based methods of neutralizing the negative impact of internal and external threats. Outlines 
the components of economic security and suggested to include only those components that characterize economic processes and 
related phenomena with them. The main problem of economic security that require urgent resolution.

Key words: security, national security, economic security, economic security components, criteria and threats to economic 
security, the level of economic security.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА РИНОК 
ЄС ШЛЯХОМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ

PROSPEСTS ENTRY THE UKRAINE DAIRY INDUSTRI BY MARKET UE  
AN BRANDING DEVELEOPMENT 

Анотація. У роботі досліджено теорію інтелектуального капіталу та місце бренду в його структуризації. Встановле-
но економічну доцільність розвитку бренду за критеріями споживацьких і конкурентних переваг. Представлено оцінку 
основних конкурентів для української молочної індустрії на ринку ЄС. Доведено доцільність розгляду бренду як ринко-
вого чинника інтелектуального походження, що посилює конкурентні переваги підприємства. Визначено вектори змін у 
межах удосконалення брендингу, які покращують перспективи входження на європейський ринок для вітчизняних мо-
локопереобників. Обґрунтовано перспективність розробки високорентабельних еко-брендів і екологістики вітчизняної 
молочної продукції, що дозволить підвищити конкурентоспроможність на європейському ринку. 

Ключові слова: брендинг, еко-бренд, еко-кластер, екологістика, ринковий інтелектуальний капітал, конкуренто-
спроможність бренду, товарна марка.

Вступ та постановка проблеми. Сьогодні для того 
щоб стабільно працювати і конкурувати на сучасних рин-
ках, виборювати свої ринкові позиції в будь-якій галузі, 
підприємства все більше уваги приділяють забезпеченню 

конкурентних переваг не самої продукції, а насамперед 
конкурентоспроможності брендів. І це цілком виправ-
дано, адже саме вони впливають на ринкові позиції під-
приємства, його ринкову частку, прихильність спожи-


