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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИКЛИКІВ,  
РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

DESCRIPTION OF THE MAIN CHALLENGES, RISKS  
AND THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF STATE  

UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY

Охарактеризовано сутність таких понять, як «виклик», «ризик» і «загроза» в контексті забезпе-
чення економічної безпеки держави. Визначено, що під ризиками слід розуміти таку ймовірність, яка 
може привести до виявлення нових можливостей для розвитку і водночас може стати серйозною 
небезпекою, яка призведе до руйнації системи економічної безпеки. Визначено, що загрози еконо-
мічній безпеці держави в умовах глобальної нестабільності слід розуміти як такі негативні явища, 
що своїм впливом можуть утворити небезпеку, яка призведе до кризового розвитку на території 
всієї країни. Проведено аналіз основних викликів економічній безпеці держави в умовах глобальної 
нестабільності. Встановлено, що виклики економічній безпеці держави можна розглядати як такі 
явища та процеси, поява яких може привести до трьох різних результатів: стати реальною загрозою 
для економічної безпеки, позитивно вплинути на розвиток і взагалі не мати жодного ефекту.

Ключові слова: виклики, ризики, загрози, економічна безпека держави, глобальна нестабіль-
ність. 

Охарактеризована сущность таких понятий, как «вызов», «риск» и «угроза» в контексте обе-
спечения экономической безопасности государства. Определено, что под рисками следует пони-
мать такую вероятность, которая может привести к выявлению новых возможностей для развития 
и одновременно может стать серьезной опасностью, которая приведет к разрушению системы 
экономической безопасности. Определено, что угрозы экономической безопасности государ-
ства в условиях глобальной нестабильности, следует понимать как негативные явления, которые 
своим влиянием могут образовать опасность, ведущую к кризисному развитию на территории 
всей страны. Проведен анализ основных вызовов экономической безопасности государства 
в условиях глобальной нестабильности. Установлено, что вызовы экономической безопасности 
государства можно рассматривать как явления и процессы, появление которых может привести 
к трем разным результатам: стать реальной угрозой для экономической безопасности, положи-
тельно повлиять на развитие и вообще не иметь никакого эффекта.

Ключевые слова: вызовы, риски, угрозы, экономическая безопасность государства, глобаль-
ная нестабильность.

Today, the level of globalization is growing so rapidly that not all countries keep pace with this pace 
and for them this process itself becomes a new challenge in which it is necessary to adapt their political, 
cultural and economic system as soon as possible. In the period of accelerated pace of globalization, 
transformational processes can increase social inequality, undermine the traditional social system, cre-
ate an imbalance at the macroeconomic level and harm the environment. All this and many other phe-
nomena increase global instability in the world, which poses new challenges for the economic security 
of each state. It is the economic security of the state that is very sensitive to new global challenges, 
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risks, threats and dangers, since its direct support process directly depends not only on internal stability 
within the country, but also on the ability to successfully adapt to changes in the external environment. 
The main objective of the study is to identify the main challenges, risks and threats to the economic 
security of the state in the context of global instability. The essence of such concepts as “challenge”, 
“risk” and “threat” in the context of ensuring the economic security of the state is characterized. It was 
emphasized that risks should be understood as such a probability that can lead to the identification of 
new opportunities for development and at the same time can become a serious danger that will simply 
lead to the destruction of the economic security system. It was determined that threats to the economic 
security of the state in the conditions of global instability should be understood as negative phenom-
ena, their influence can create a danger that will lead to crisis development throughout the country. 
An ana lysis was made of the main challenges to the economic security of the state in the context of 
global instability. It has been established that the challenges to the economic security of the state can be 
considered as phenomena and processes, the appearance of which can lead to three different results: 
become a real threat to economic security, positively affect development and have no effect at all.

Key words: challenges, risks, threats, economic security of the state, global instability.

Постановка проблеми. Нині рівень глобалі-
зації настільки стрімко зростає, що не всі країни 
встигають за такими темпами, і для них сам цей 
процес стає новим викликом, під який необ-
хідно якомога швидше адаптувати свою полі-
тичну, культурну та економічну систему.

У період прискорених темпів глобалізації 
трансформаційні процеси можуть збільшити 
соціальну нерівність, підірвати традиційний сус-
пільний устрій, утворити дисбаланс на макро-
економічному рівні і нашкодити довкіллю. Все 
це і багато інших явищ підсилюють глобальну 
нестабільність у світі, яка створює нові виклики 
для економічної безпеки кожної держави. Саме 
економічна безпека держави є дуже чутливою 
до нових глобальних викликів, ризиків, загроз 
та небезпек, оскільки процес її безпосеред-
нього забезпечення напряму залежить не лише 
від внутрішньої стабільності всередині країни, 
але і від можливості успішно адаптуватися до 
змін зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Нині проблемі забезпечення економічної без-
пеки держави і протидії негативному впливу 
загроз присвячена значна кількість наукових 
праць таких учених, як: О. Бухвальд, О. Біло-
рус, О. Василик, З. Варналій, В. Геєць, К. Горя-
чева, О. Захаров, Т. Пастернак-Таранушенко, 
О. Тамбовцева, І. Козаченко, В. Коваленко, 
М. Копитко В. Мунтіян, А. Мельников, О. Сил-
кін, В. Франчук, А. Штангрет та інші.

З огляду на накопичений науковий здобу-
ток провідних вітчизняних науковців, слід від-
мітити, що в сучасних умовах розвитку досі 
залишається актуальним питання визначення 
нових викликів, ризиків і загроз, які можуть 
становити суттєву небезпеку для економічної 
безпеки України.

Мета статті. Основною метою дослідження 
є визначення основних викликів, ризиків та 
загроз економічній безпеці держави в умовах 
глобальної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині жодна країна в світі не може стверджувати, 
що її економічна система повною мірою відді-
лена від світових глобалізаційних явищ. На жаль, 
не всі вони мають позитивний характер. Велика 
кількість глобальних змін мають негативний 
характер та можуть привнести як у світову, так 
і в економіку окремої держави певні ризики, 
виклики, загрози та небезпеки. Таким чином, 
глобальна нестабільність є важливим фактором 
впливу на всі рівні економічної безпеки держави.

На думку О. Грибача [1, с. 11], поняття «гло-
бальна нестабільність» визначається як явище, 
до якого входять такі чинники, як збільшення 
державних боргів країн світу та наступне рефі-
нансування цих боргів за рахунок надання кре-
дитів від світових спілок, монополія емісії сві-
тових грошей та безконтрольність позичкового 
капіталу, а також наявність невизначеності та 
опортуністична поведінка у світі.

На нашу думку, глобальну нестабільність 
слід розглядати як такий стан світової еконо-
міки, що зазнав певних зрушень, які утворили 
нові виклики, ризики та загрози для економіч-
ної безпеки держав.

Процеси глобалізації і забезпечення еконо-
мічної безпеки держави тісно взаємопов’язані. 
Як відзначає американський учений М. Ках-
лер [2, с. 24–25], навіть країни, які викорис-
товують у міжнародній політиці військовий 
підхід для домінування, погоджуються з тим, 
наскільки зв’язок глобальної економіки може 
позитивно вплинути на розвиток і забезпе-
чення захисту національної.

Отже, за глобальної нестабільності еконо-
мічного клімату страждає і економічний клімат 
держави. Спроможність захистити власні націо-
нальні інтереси, інтереси населення та сприяти 
захисту кожної соціально-економічної системи 
в країні від негативного впливу зовнішніх і внут-
рішніх загроз є запорукою ефективної системи 
економічної безпеки будь-якої держави.
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Під економічною безпекою держави слід 
розуміти такий стан національної економіки, за 
якого досягається захист економічних інтере-
сів на усіх її рівнях від негативного впливу сере-
довища функціонування в умовах глобальної 
нестабільності.

Основною метою економічної безпеки дер-
жави є досягнення нею спроможності забез-
печувати належний захист своїх економічних 
інтересів перед новими викликами, ризиками 
та ефективно протидіяти негативному впливу 
загроз зовнішнього і внутрішнього середовища.

Економічна безпека держави кожного дня 
стикається з багатьма дестабілізуючими яви-
щами, основні з яких – це ризики, виклики, 
загрози та небезпека. У смисловому контексті 
ці поняття є схожими між собою, але в кожному 
з них є специфічні характеристики, які форму-
ють кардинальні відмінності між ними.

Як зазначає Т. Єфименко [3, с. 73], еконо-
мічна безпека – це стабільний стан економіч-
ної системи, її невразливість до внутрішніх та 
зовнішніх викликів.

Термін «виклик» є менш загальновживаним, 
ніж той самий ризик чи загрози (табл. 1).

Деякі автори [4, с. 14] визначають його як 
складний елемент загрози, прагнення одного 
суб’єкта до протидії іншому суб’єкту в реаліза-
ції його інтересів.

Як протидію реалізації захисних дій, а також 
як перешкоду на шляху до безпечного розвитку 
його трактує Н. Різник [7, с. 188].

Виклики можна розглядати як такі явища та 
процеси, поява яких може привести до трьох 
різних результатів: стати реальною загрозою 
для економічної безпеки, позитивно вплинути 
на розвиток і взагалі не мати жодного ефекту.

Нині можна виділити такі виклики для еко-
номічної безпеки України в умовах глобальної 
нестабільності, як:

1. Зростання соціально-економічної нерів-
ності у світі. Практично 30% усіх доходів у світі 
належать лише 1% людей. Збільшення розриву 
між багатими і бідними є суттєвим викликом 
для державного управління, і тому вкрай важ-
ливим сьогодні є пошук шляхів зменшення 
такого розриву з метою зміцнення економічної 
безпеки в країні.

2. Поява криптовалюти. Можливо, одним із 
найсуттєвіших викликів для світу стала поява 
криптовалюти, яка тотально змінила міжна-
родну валютно-кредитну систему. З метою 
уникнення створення нових загроз фінансовій 
і, як результат, економічній безпеці держави 
Україна повинна звернути увагу на цю валюту.

3. Всесвітнє зростання нелегального та тіньо-
вого бізнесу. Незважаючи на те, наскільки захи-
щена і розвинена та чи інша держава, завжди зна-
йдуться підприємства, фізичні особи яких манить 
тіньовий сектор економіки. Саме тому виникає 
потреба у формуванні нових підходів до орга-
нізації взаємодії між державою і підприємцями 
з метою утримання їх на «легальній доріжці».

4. Зростання імміграції. Сусідство з про-
відними європейськими державами пози-
тивно впливає на нашу країну, проте водночас 
бажання жити краще утворює таке явище, як 
«відплив інтелекту» з України. Втрата молодого 
висококваліфікованого працівника лише шко-
дитиме економічній безпеці окремо взятого 
підприємства, галузі, регіону і, як наслідок, дер-
жави загалом.

5. Стрімкий розвиток космічного бізнесу та 
нових інноваційних стартапів. На жаль, Україна 
досі не готова повною мірою фінансово підтри-
мувати власні стартапи і космічну галузь, розви-
ток яких настільки стрімкий у світі, що може сут-
тєво знизити конкурентоспроможність нашої 
держави на такому перспективному ринку.

6. Зміна структури і процесу промисловості 
у світі. Все більше провідних країн світу фоку-
суються на виробництві саме наукоємної про-
дукції. Водночас глобальні зміни привели до 
того, що виробництво працемістких товарів 
переміщують у країни, які лише розвиваються.

Поняття «ризик» нині використовується 
у багатьох сферах діяльності людини, присутнє 
воно і в контексті забезпечення економічної 
безпеки держави (табл. 2).

Ризики – це ймовірності, що можуть при-
вести до виявлення нових можливостей для 
розвитку і водночас стати серйозною небез-
пекою, яка попросту призведе до руйнації сис-
теми економічної безпеки.

На думку зарубіжного вченого 
А. Вілета [12, с. 6], поняття «ризик» трактують як 

Таблиця 1
Змістовно-морфологічний аналіз поняття «виклик»

Критерій Складові елементи поняття з джерелами
Сутність поняття стан [4], спонукання [5], елемент загрози [6], перешкода [7]

Цілеспрямованість спонукання до дій [4], протидія захисту та діям [7], спонукання до виник-
нення нових елементів [8]

Об’єкт впливу безпечний розвиток [7], суб’єкт діяльності [6], нові елементи та зв’язки [8]
Причина виникнення неефективність старих зв‘язків [8]

Джерело: сформовано автором
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об’єктивне явище, що корелює із суб’єктивною 
невизначеністю настання небажаної події.

Можна виділити найбільш вагомі ризики 
для економічної безпеки України: ризики, які 
пов’язані з технологічними проблеми в системі 
державного управління; ризики, які пов’язані 
з утворенням негативних екологічних факторів 
у країні; ризики, які пов’язані з погіршенням 
демографічного і соціального рівня в країні; 
ризики, які пов’язані з відсутністю доступу до 
нових кредитних ресурсів міжнародних орга-
нізацій; ризики, які пов’язані з недоступністю 
до окремих ринків інших держав; ризики, які 
пов’язані з посиленням військової агресії Росій-
ської Федерації.

Поняття «загроза» А. Качинський [16] визна-
чає як явище із прогнозованими, але неконтр-
ольованими небажаними подіями, що можуть 
у певний момент часу в межах цієї території 
завдати шкоди здоров’ю людей, спричинити 
матеріальні збитки тощо.

Водночас Ю. Соколов [18, с. 21] визначає 
поняття «загроза» як зміну в зовнішніх і внут-
рішніх елементах середовища функціонування 
фінансової системи, які можуть привести до 
такої зміни предмета безпеки і руху для забез-
печення фінансової безпеки (незалежності), що 
проблематичним буде збереження існування 
фінансової системи в незмінному вигляді.

У табл. 3 зображені основні елементи зміс-
товно-морфологічного аналізу поняття «загроза».

Загрози економічній безпеці держави в умо-
вах глобальної нестабільності слід розуміти як 
такі негативні явища, що своїм впливом можуть 
утворити небезпеку, яка призведе до кризо-
вого розвитку на території всієї країни.

Основними зовнішніми загрозами для еко-
номічної безпеки нашої держави нині є:

– експортно-імпортна незбалансованість;
– низький розвиток державної підтримки кон-

курентоспроможності українського експорту;
– високий рівень доларизації в країні;
– стрімкий відтік інтелектуальних ресурсів 

за кордон;
– витіснення вітчизняних товарів інозем-

ними із внутрішнього ринку;
– низький державний контроль за інозем-

ним капіталом.
Виділимо основні внутрішні загрози для 

економічної безпеки України, які найбільш 
негативно на неї впливають сьогодні. Це:

– низька якість наданих населенню послуг, 
віднесених до компетенції держави;

– неспроможність реалізувати усі заплано-
вані інфраструктурні проекти;

– зростання податкового тягаря на бізнес;
– низький інноваційний розвиток в країні;
– низький розвиток «діалогу» між владою 

і бізнесом;
– зростання безробіття в країні;
– високий рівень корупції в державних орга-

нах влади;

Таблиця 2
Змістовно-морфологічний аналіз поняття «ризик»

Критерій Складові елементи поняття з джерелами

Сутність поняття можливість [10], подія [14], ситуація [11], явище [12], ймовірність [13], 
об’єктивно-суб’єктивна категорія [9]

Цілеспрямованість отримання збитків та витрат [10; 13], подолання невизначеності [9], відхи-
лення від запланованих параметрів [14]

Об’єкт впливу транзакції [10], діяльність підприємства [11], очікуваний результат [9], неба-
жані події [12], 

Причина виникнення випадкова подія [13], небажана подія [12]
Джерело: сформовано автором

Таблиця 3
Змістовно-морфологічний аналіз поняття «загроза»

Критерій Складові елементи поняття з джерелами

Сутність поняття зміни [18], ознаки небезпеки [15], потенційні або реальні дії [16], негативні 
фактори [19]

Цілеспрямованість
поєднати компоненти безпеки [15], заподіяння шкоди, збитків [16], пору-
шити нормальний фінансово-економічний стан [17], спонукати до змін 
предмету безпеки [18], знизити рівень безпеки [19]

Об’єкт впливу зовнішнє або внутрішнє середовище [19], особистість, суспільство, дер-
жава [16], підприємницька діяльність [17], фінансова система [18]

Причина виникнення прогнозовані, але неконтрольовані події [16]
Джерело: сформовано автором
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– неефективний державний контроль над 
активами.

На нашу думку, ключовими заходами про-
тидії чи адаптації до нових викликів, ризиків 
та загроз економічній безпеці держави є тісна 
взаємодія, партнерство із приватним секто-
ром економіки та забезпечення належного 
рівня безпеки для кожної складової частини 
економічної безпеки, починаючи від фінан-
сової і закінчуючи демографічною. Особливу 
увагу при цьому необхідно приділити удоско-
наленню системи державного регулювання та 
контролю, яка повинна стати частиною нового 
механізму протидії негативному впливу зовніш-
нього і внутрішнього середовища.

Висновки. Досягнення економічної безпеки 
держави неможливе без взаємодії з іншими 

соціально-економічними системами. Нові 
виклики, ризики та загрози в умовах глобаль-
ної нестабільності вимагають від державного 
управління пошуку нових шляхів вигідної спів-
праці з іншими соціально-економічними сис-
темами, що дасть змогу захистити національні 
економічні інтереси. Такою ефективною співп-
рацею для України може стати публічно-при-
ватне партнерство, яке дасть змогу на вигідних 
умовах для обох сторін підсилити власну сис-
тему економічної безпеки. Саме тому подаль-
шого дослідження потребує питання визна-
чення особливостей публічно-приватного 
партнерства. Його ефективне застосування 
допоможе підсилити систему економічної без-
пеки як для держави, так і для приватного під-
приємства, що є його учасником.
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