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та описані відомими вченими-психоаналітиками. Одним із таких механізмів
є, наприклад, механізм когнітивного перетворення конфлікту. В ін дозволяє
зберегти самоповагу, виправдати порушення моральних принципів. Справжні
мотиви поведінки, почуття, думки приховуються людиною навіть від самої
себе. П сихоаналітики вказую ть на те, що раціоналізація зазвичай включає
в себе цілий набір пояснень певних дій. Сьогодні багато залучених до кон
флікту несвідомо використовують і такий захисний механізм, як проекція невизнання власної провини чи негативної риси (агресивність, жадність тощо),
«проектування» її на інш их людей. П рацю ю чи з конфліктом, намагаю чись
його розв’язати, треба враховувати те, що захисні механізми часто викривля
ють реальність.
Оскільки конфлікти в Україні гострі, інтенсивні, багатополюсні, багато
складові, то розв’язання їх вимагає спільних зусиль політиків, спеціалістів,
які займаю ться дослідж енням конфліктів, а також громадськості, яка може
налагодити діалог між учасниками конфлікту, які сьогодні не комунікують
між собою.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В умовах системної кризи національної економіки проблема економічної
безпеки України набуває особливого значення і гостроти. Економічна безпека
є найважливішим складовим елементом структури національної безпеки дер
жави. В она складає базис для ф ормування і функціонування всіх інш их її
структурних елементів: військової, політичної, соціальної, геополітичної тощо.
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Якщ о намагатися розкрити концептуальні особливості наукового поняття
«економічна безпека», то треба виокремити певні теоретико-методологічні
підходи до його аналізу. З точки зору загальноекономічного підходу еконо
м ічна безпека трактується як власна захи щ ен ість економ ічних ін тересів
(А. Архіпов, А. Городецький, М. М ихайлов, В. Єдинак, М. Сєрдан, В. Сєнчагов, Е. Олейніков та ін.). Так, прибічник цієї позиції Е. Олейніков підкреслює,
що економічна безпека країни - це захищ еність економічних відносин, що
зумовлю ють прогресивний розвиток економічного потенціалу країни, забез
печують підвищ ення рівня добробуту всіх членів суспільства, його окремих
соціальних угруповань і формують основи обороноздатності країни від не
безпеки і погроз.
Спираючись на соціально зорієнтований підхід, такі вчені, як В. Буторін,
Е. Бухвальд, Н. Гловацька, С. Лазуренко, А. Ткаченко, С. Ш ипілов та ін.,
стверджують, що економічна безпека традиційно розглядається як найважли
віша якісна характеристика економічної системи, що зумовлює її спромож
ність підтримувати нормальні умови ж иттєдіяльності населення, стійке за
б езп еч ен н я р есу р сам и , р о зв и то к нар о дн о го го сп о д ар ства, п о сл ід о в н у
реалізацію національно-державних інтересів.
Прибічники обліково-статистичного підходу економічну безпеку вважають
станом економіки країни, який, по-перше, за обсягами і структурними пара
метрами достатній для забезпечення існуючого статусу держави, її незалеж 
ного від зовніш нього тиску політичного і соціально-економічного розвитку і,
по-друге, спроможний підтримувати рівень легальних прибутків, що забез
печує абсолютній більшості населення добробут, який би відповідав стандар
там цивілізованих країн.
Дослідники, які використовую ть функціональний підхід до визначення
сутності даного феномену, виходять із того, що економічна безпека постійно
відтворю ється і забезпечується в результаті функціонування даної системи,
її реагування на зовніш ні і внутрішні загрози, нейтралізуючи їх. Вони ствер
джують, що безпеку економічної системи треба розглядати не лише в статиці,
але й у динаміці, не лиш е як характеристику її взаємодії з оточуючим середо
вищем. Так, наприклад, І. Н апалкова вказує, що у визначенні економічної
безпеки як стану захищеності в більшій мірі фіксується суспільно необхідний
результат, він характеризує безпеку як дещо, що вже досягло певного рівня,
а не як саме процес.
П рибічники даного підходу зазначають, що розуміння економічної без
пеки з точки зору статики має на увазі визначеність, фіксованість характе
ристи к економ ічної систем и. Р азом з тим будь-якій економ ічній системі
внутріш ньо притаманна невизначеність, оскільки її показники формуються
в результаті взаємодії багатьох суб’єктів, які мають достатньо широкий спектр
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можливостей у виборі форм і засобів діяльності, що надає розвитку економі
ки момент невизначеності. Це потребує розгляду економічної безпеки не
тільки як якогось визначеного стану, але і як нетривкого, рухомого стану, який
знаходиться в постійній зміні якостей економічної системи. У цьому зв ’язку
економічну безпеку можна розуміти як характеристику функціонування на
ціональної економіки, яка відображає її спроможність:
- забезпечувати стабільний і стійкий розвиток народного господарства;
- своєчасно реагувати на несприятливі умови і фактори, що виникають;
- нейтралізувати небезпеки, що загрожую ть добробуту населення і на
родному господарству.
М ожна навести й інші приклади, але за своєю суттю вони схожі, тому що
всі вони характеризую ть різноманітні аспекти економічної безпеки держави.
Інтегруючи вищесказане, можна стверджувати, що економічна безпека дер
ж ави - стан стійкої динамічної рівноваги національної економіки, що має
механізми, які гарантують регенерацію й утримання в заданих межах ключо
вих параметрів функціонування економіки в умовах передбачуваних або ви
падкових дестабілізуючих імпульсів та ризиків з метою забезпечення задо
волення суспільних потреб як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Сучасна наука розглядає показники економічної безпеки, які виступають
як інструмент оцінки стану економіки з точки зору важливих процесів, що
відображаю ть сутність економічної безпеки. Серед показників економічної
безпеки виокремлю ю ться такі:
1) економічне зростання, що включає показники валового внутрішнього
продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП), чистого національ
ного продукту (ЧНП), національного прибутку (НП), обсягів і темпів про
мислового виробництва, галузевої структури господарства та динаміку окре
мих галузей, капіталовкладення тощо;
2) показники, що характеризую ть стан природоресурсного, виробничого
і науково-технічного потенціалу країни;
3) показники, які відображають динамічність і адаптивність господарсько
го механізму, а також його залежність від зовніш ніх факторів (рівень інфляції,
дефіцит консолідованого бюджету, дія зовніш ньоекономічних факторів, ста
більність національної валюти, внутріш ня і зовніш ня заборгованість);
4) якість життя (ВВП на душу населення, рівень диференціації прибутків,
забезпеченість основних груп населення матеріальними благами і послугами,
працездатність населення, стан оточуючого середовищ а тощо).
Порогові рівні зниження економічної безпеки характеризують:
1)
гранично припустимий рівень зниж ення економічної активності, об
сягів виробництва, інвестування і фінансування, за межами якого неможливий
самостійний економічний розвиток країни на технічно сучасному, конкурен

209

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (30) 2016

тоспроможному базисі, зберігання демократичних основ суспільного устрою,
підтримання оборонного, науково-технічного, інноваційного, інвестиційного
й освітнього потенціалів;
2) гранично припустиме зниження рівня і якості життя основної маси на
селення, за меж ам и якого виникає загроза неконтрольованих соціальних,
трудових, міжнаціональних та інших конфліктів, створю ється загроза втрати
найпродуктивніш ої частини національного «людського капіталу» і нації як
органічної частки цивілізаційної спільноти;
3) гранично припустимий рівень зниження витрат на підтримання і від
творення природно-екологічного потенціалу, за межами якого виникає загро
за незворотної руйнації елементів природної сфери, втрати життєво важливих
ресурсних джерел економічного росту, а також значних територій мешкання,
розташування виробництва і рекреації, нанесення непоправної шкоди здоров’ю
теперіш нього і майбутнього поколінь тощо.
Економічна безпека держави реалізується завдяки механізму забезпечення
економічної безпеки, який виступає як система засобів із запобігання еконо
мічним загрозам. У стратегічному плані економічну безпеку гарантує лише
конкурентоспроможна економіка. Звідси, основне завдання держави в контек
сті забезпечення економічної безпеки - створення такого економічного, по
літичного та правового середовищ а й інсталяційної інфраструктури, які б
стим улю вали найбільш ж иттєздатні підприєм ства, інвестиційні процеси,
виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів.
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ДЕВЕЛОПМЕНТАЛІЗМ ЯК ПОСТСИСТЕМНИЙ ПІДХІД
ДО АНАЛІЗУ МАКРОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Н а рубежі 80-90-х рр. Х Х ст. для опису макрополітичних процесів фор
муються міждисциплінарні теорії, які або використовували системну методо
логію як окремий технологічний прийом разом із іншими, або пропонували
альтернативні ідеї пояснення впорядковуючого принципу. Так, у руслі дослі
дж ень процесів м одернізації для розкриття властивостей ем ердж ентності
(англ. етегдепсе - виникнення, поява нового; тут - ем ердж ентність (або
«системний ефект») характеризує наявність у будь-якої системи особливих
властивостей, які не притаманні її окремим підсистемам чи блокам) сформу
валися теорії, що описують макрополітичні процеси в умовах не стабільних,
а перехідних суспільств.
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