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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

аналізу й синтезу – при дослідженні обсягів, динаміки і структури ВВП в українській економіці;

експертних   оцінок –  для  визначення  загроз  економічного розвитку національній економіці;

статистичного  аналізу,  систематизації  та  узагальнення  –  при  з’ясуванні   сучасного  стану

економічного розвитку  та оцінці економічної безпеки в Україні.

Результати.  Визначено основні складові економічної безпеки національної економіки з

урахуванням сучасних глобалізаційних процесів. Проаналізовано складові економічної безпеки

(рівень інвестиційної привабливості  України та її найбільш привабливі галузі для іноземного

інвестування; стан екологічної безпеки; демографічна ситуація,   безробіття),   на основі  чого

зроблено  висновки про наявність суттєвих загроз для економічної безпеки  України.

Виявлено  основні загрози економічної безпеки України, а саме: падіння українського

ВВП майже в 2 рази порівняно з 1990 р.;  втрата 20% ВВП внаслідок бойових дій на Сході

України та анексії Криму; дестабілізація політичної та соціально-економічної ситуації в країні;

критичний  або  близький  до  нього  рівень  зносу  основних  фондів  майже  в  усіх  галузях

економіки;  низький  рівень  інвестицій,  який  в  останні  два  роки  не  перевищує  нормативний

рівень капіталізації. 

Новизна.     Визначено причини,  що викликають суттєві  загрози економічній безпеці

національній  економіці.  З’ясовано,  що  найбільш  негативно  на  стан  економічної  безпеки  в

Україні  впливає  політична  нестабільність,  реалізація  групових  інтересів  при  прийнятті

урядових  рішень,  опортуністична  поведінка  чиновників,  висока  корумпованість,  низька

ефективність  державних  інститутів, відсутність  верховенства  права  і  рівності  всіх  перед

законом.



Практична  значущість. Дослідження  стану  економічного  розвитку  національної

економіки  України  виявило  ряд  загроз  економічній  безпеці  України.  Урахування  цих  загроз

дозволить приймати більш зважені соціально-економічні рішення, спрямовані на покращення

стану національної економіки.

Ключові  слова: економічна безпека,  економічна незалежність країни,  сталий розвиток
економіки, демографічна безпека, екологічна безпека, показники економічної безпеки, загрози
економічній безпеці України.
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