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Стаття присвячення аналізу теоретичних аспектів визначення поняття воєнно-економічної безпеки. Дослідження складових 
елементів та меж впливу економічної та воєнної безпеки дозволяє визначити такий їх інтегрований елемент, як воєнно-економіч-
на безпека, що потребує додаткового дослідження, особливо у світлі останніх подій.

Ключові слова: економічна безпека, воєнна безпека, воєнно-економічна безпека.

Абрамова М.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Статья посвящена анализу теоретических аспектов определения понятия военно-экономической безопасности. Иссле-
дование составляющих элементов и границ влияния экономической и военной безопасности позволяет определить такой их 
интегрированный элемент, как военно-экономическая составляющая, требующий дополнительного исследования, особенно в 
свете последних событий.
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This article analyzes the theoretical aspects of the military-economic security definition. Research constituents and limits the impact 

of economic and military security to determine their integrated element such as a military and economic security, which requires additional 
research especially in light of recent events.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Воєнна та економічна безпека 
є невід’ємними складовими національної безпеки 
будь-якої держави. У той час коли воєнна сила про-
довжує залишатися визначальним елементом спро-
можності країни відстоювати свої життєво важливі 
національні інтереси, забезпечення необхідного 
рівня воєнної безпеки гарантує суверенітет, тери-
торіальну цілісність і недоторканність держави 
від посягань із застосуванням воєнної сили [1], а 
економічна безпека є фундаментом національної 
безпеки. Саме за умови стійкого розвитку еко-
номіки можливе розв’язання усіх інших завдань 
забезпечення національної безпеки. З іншого боку, 
справжня економічна безпека існує лише в умовах 
надійного захисту національних інтересів Укра-
їни від будь-якого силового тиску та зазіхань із 
застосуванням воєнної сили. Тому серед головних 
передумов національної безпеки України її воєнну 
безпеку варто розглядати поряд з економічною, а 
за певних обставин воєнна безпека може набувати 
пріоритетного значення.

При цьому під воєнною безпекою нині розумі-
ють стан захищеності національних інтересів, суве-
ренітету, територіальної цілісності і недоторкан-
ності держави від посягань із застосуванням воєнної 
сили [1] від воєнних загроз [2], а під економічною – 
стан національної економіки, що дає змогу збері-
гати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз [3] і 
здатний задовольняти потреби сім’ї, особи, суспіль-
ства, держави.

Тобто сьогодні визначене поняття економічної 
безпеки обходить вирішення проблеми щодо забез-
печення економічних потреб воєнної організації 
держави [4], у тому числі й оборонно-промислового 
комплексу [5] для її утримання та стійкого розвитку. 
А поняття воєнної безпеки нині є взагалі відсутнім на 
законодавчому рівні. Оскільки забезпечення воєнної 
безпеки держави неможливе без належного фінансу-
вання її потреб, а захист від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, захист економічної безпеки – без втручання 
воєнної сили (Збройних Сил), постає необхідність у 
визначенні такого нового поняття, як воєнно-еконо-
мічна безпека держави.

Даний вид національної безпеки повинен охо-
плювати завдання національного господарства щодо 
задоволення таких потреб, як забезпечення надій-
ності та стійкості функціонування воєнного сектора 
економіки, його здатності здійснювати розвиток нау-
ково-технічних можливостей за мінімізації витрат 
та забезпечення можливостей для відновлення обо-
ронно-промислового комплексу за рахунок власних 
ресурсів.

Отже, воєнно-економічна безпека має свій влас-
ний зміст, систему внутрішніх показників, поро-
гові значення та критерії. Тобто проблема постає не 
тільки через відсутність у досліджуваних матеріалах 
визначених складових та завдань воєнно-економічної 
безпеки України, а й власне її поняття на законодав-
чому рівні, що й зумовлює актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень, публікацій та низки 
документів. Конституція України визначає найваж-
ливішими функціями держави захист суверенітету 
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й територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки [6]. Тобто еко-
номічна безпека держави є однією із головних скла-
дових національної безпеки України.

Відповідно до створеної Методики розрахунку 
рівня економічної безпеки України було визначено 
роль економічної безпеки України як головної скла-
дової національної безпеки та її зміст [3].

Разом з тим, відповідно до наукових доробків 
сучасних вчених, їхню думку про поняття економіч-
ної безпеки не можна визнати одностайною [7-17], 
більше того, абсолютно не окреслено також кате-
горію, що поглинає собою зміст об’єкта адміністра-
тивно-правового регулювання під час реалізації дер-
жавної функції, обумовленої потребами економічної 
безпеки.

Проблеми визначення воєнної безпеки та обо-
рони є об’єктом дослідження правознавців, політо-
логів та військових Б.П. Андресюка, В.М. Антонця, 
Ю.І. Бута, В.Б. Вагапова, А.С. Гриценка, О.І. Зати-
найка, М.І. Карпенка, В.С. Картавцева, С.В. Ківа-
лова, Б.А. Кормича, Д.І. Куща, Е.М. Лисицина, 
С.М. Нечхаєва, Ю.М. Оборотова, М.П. Орзіха, 
В.Ф. Погорілка, Б.Л. Пережняка, В.Г. Радецького, 
І.С. Руснака, А.І. Семенченка, Ю.М. Тодики та ін.

Хоча в Україні проводиться значна робота щодо 
забезпечення функціонування ефективної системи 
гарантування воєнної безпеки, здатної адекватно 
реагувати на сучасні загрози і виклики, однак у 
досліджених матеріалах на законодавчому рівні 
досі відсутнє повноцінне визначення цього поняття 

як такого (останнє визначення поняття воєнної без-
пеки було зазначено у Воєнній доктрині редакції 
2007 року).

У наукових дослідженнях В.Ю. Богдановича, 
А.І. Семенченка підкреслюються асинхронність та 
відсутність системності, необхідної скоординованості 
дій у визначенні поняття воєнної безпеки та її скла-
дових елементів, недостатня наукова обґрунтова-
ність механізмів державного управління у цій сфері 
та недосконалість чинного методичного та інформа-
ційно-аналітичного забезпечення [18].

У теоретичному аспекті проблемним питанням 
визначення воєнно-економічної безпеки держави в 
Україні почали приділяти увагу не так давно. Резуль-
тати досліджень містяться у багатьох працях вітчиз-
няних науковців. Серед них особливо важливе зна-
чення мають роботи В.І. Мунтіяна [9], В.Т. Шлемка, 
І.Ф. Бінька [29], В.Й. Ольшевського [20]. А у Росій-
ській Федерації засновником визначення окремого 
поняття воєнно-економічної безпеки є А.І. Пожа-
ров [21]. У його роботах викладено концептуальні 
засади воєнно-економічної безпеки.

Тому метою статті є аналіз понятійних апара-
тів воєнної і економічної безпеки та обґрунтування 
поняття воєнно-економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. З огляду на залеж-
ність оборонної сфери від цивільної, воєнно-еконо-
мічного потенціалу від економічного, воєнно-еконо-
мічна безпека не може розглядатися як сума воєнної 
та економічної безпеки, оскільки за сприятливих 
умов економічної безпеки не можна забезпечити 

Таблиця 1
Поняття економічної безпеки держави

Автор Визначення 

Російська академія 
ім. Плєханова

Це є стан, в якому народ (через державу) може суверенно, без втручання і тиску 
ззовні, визначити шляхи і форми свого економічного розвитку [7].

В.М. Мунтіян
Це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний 
розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім та зовніш-
нім загрозам [8].

Л. Абалкін
Це сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність національної еконо-
міки, її стабільність і стійкість, спроможність до постійного оновлення та самовдос-
коналення [9]. 

А. Архіпов, 
А. Городецький, 
Б. Михайлов

Це спроможність економіки забезпечити ефективне задоволення суспільних потреб 
на національному та міжнародному рівнях [10].

С. Лишкін, А. Свинаренко
Це стан можливості й готовності економіки забезпечувати стійкість економічного 
стану особи, соціально-економічну, воєнно-політичну стабільність суспільства і дер-
жави в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз і впливів [11].

Г. Пастернак-Таранушенко
Це стан держави, за якого вона забезпечена можливістю створення, розвитку умов 
для плідного життя її населення, перспективного розвитку в майбутньому та в зрос-
танні добробуту її мешканців [12].

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх 
та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому еко-
номічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого 
та збалансованого зростання [13].

М.М. Єрмошенко

Це такий стан економічного механізму країни, який характеризується збалансова-
ністю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, його здат-
ністю забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий 
і ефективний розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери [14].

Державна стратегія РФ
Це можливість і готовність економіки забезпечити гідні умови життя та розвитку 
особистості, соціально-економічну та військово-політичну стабільність суспільства і 
держави, протистояти впливу внутрішніх та зовнішніх загроз [15].

Г.О. Пухтаєвич 
Це такий стан національної економіки, при якому забезпечуються захист національ-
них інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку і 
захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави [16].

З.С. Варналій, 
Д.Д. Буркальцева, 
О.С. Наєнко 

Це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямований на сталий розвиток і вдо-
сконалення її економіки, котрий обов’язково включає механізм протидії зовнішнім 
і внутрішнім загрозам або ризикам, часто супутнім діяльності держави як суб’єкта 
фінансових відносин [17].

Методика розрахунку рівня 
економічної безпеки України

Це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до вну-
трішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства 
та держави [3].
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повноцінну воєнну безпеку, якщо не буде створено 
воєнну економіку.

Оскільки воєнно-економічна безпека пов’язана як 
з воєнною, так і з економічною безпекою, потрібно 
розглянути межі дії кожної.

У «Методиці розрахунку рівня економічної без-
пеки України» [3] зазначено, що економічна без-
пека – «це стан національної економіки, який дає 
змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовніш-
ніх загроз…». Тому є недостатньо зрозумілим, яким 
чином провадження економічної безпеки може забез-
печити захист, наприклад, кордонів та національних 
інтересів держави. Сучасні тлумачення поняття еко-
номічної безпеки не є одностайними (табл. 1).

На думку І.А. Білоусової [22], найбільш виваже-
ним є визначення економічної безпеки держави як 
загальнонаціонального комплексу заходів та меха-
нізмів протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам 
економічного характеру, використання якого дає 
змогу досягнути і підтримувати стабільний розвиток 
економіки держави.

Тобто виникає необхідність розглядати питання 
забезпечення економічної безпеки, яка повинна 
здійснювати захист національних інтересів в еко-
номіко-кредитно-фінансових сферах та протидіяти 
глобальним викликам світової економіки та впливу 
транснаціональних корпорацій [23].

Воєнна безпека є одним із основних компонентів, 
що характеризує, у першу чергу, зовнішній аспект 

національної безпеки держави, забезпечення якої 
покликані здійснювати Збройні Сили.

О.Ф. Бєлов, С.М. Нечхаєв з цього приводу слушно 
зазначають, що воєнна безпека є однією з головних 
умов становлення та розвитку будь-якої демократич-
ної держави, а її зміцнення – першочерговим завдан-
ням державної влади [24].

Нині така правова категорія, як воєнна безпека, 
не має теоретичного обґрунтування в жодному дослі-
дженому документі (табл. 2).

У свою чергу економічна система держави 
забезпечує життєдіяльність (фінансування) інших 
підсистем національної системи держави, зокрема 
оборонної.

Таблиця 2
Поняття воєнної безпеки держави

Автор Визначення

О.І. Погібко

Це стан правових норм, які дозволяють: шляхом проведення політики безпеки стримувати 
і послідовно знижувати рівень воєнної загрози і воєнної небезпеки застосування збройної 
сили проти держави; при виникненні воєнного конфлікту – відбити агресію та виключити 
або максимально обмежити деструктивний прояв збройної сили всередині держави [25].

Воєнна доктрина України, 
редакція від 2009 року 
(нині не дійсна)

Це стан захищеності національних інтересів, її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності від посягань із застосуванням воєнної сили, складова національної без-
пеки України [26].

В.О. Ананьїн, 
О.О. Пучков 

Це сукупність гарантій суверенітету, територіальної цілісності країни і захисту її життєво 
важливих інтересів за допомогою воєнної сили [27].

Тлумачний словник 
нормативно-правових 
та наукових термінів і 
визначень

Це наукова категорія, складова національної безпеки, яка визначає стан захищеності наці-
ональних інтересів, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави від 
посягань із застосуванням воєнної сили [1].

В.Ю. Богданович 

Це стан правових норм, які дозволяють: шляхом проведення політики безпеки стримувати і 
послідовно знижувати рівень воєнної загрози і воєнної небезпеки застосування збройної сили 
проти держави; у разі виникнення воєнного конфлікту — відбити агресію та виключити або 
максимально обмежити деструктивний вплив збройної сили всередині держави [28].

Паспорт спеціальності 
21.02.01 «воєнна безпека 
держави»

Галузь науки, яка вивчає проблеми теорії і практики захисту національних інтересів, 
національних цінностей держави від воєнних загроз [29].

А.І. Пожаров Це вид послуги, що надає держава, – за допомогою відповідних структур, передусім ЗС 
України [30].

М.І. Абдурахманов

Захищеність особистості, суспільства і держави від воєнних загроз, стан, при якому ймо-
вірність війни зводиться до мінімуму внаслідок відсутності спонукальних мотивів до засто-
сування воєнної сили та умов, що потребують відновлення балансу сил, а також унаслідок 
здійснення заходів щодо недопущення воєнної загрози [31].

Таблиця 3
Складові економічної безпеки

Автор Складові 

В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько
Внутрішні складові економічної безпеки (сировинно-ресурсна безпека, енергетична безпека, 
фінансова безпека, воєнно-економічна безпека, технологічна безпека, продовольча безпека, 
соціальний аспект, демографічний аспект, екологічний аспект) [19].

«Бізнес-школа» 
Интел-синтез»

Сировинно-ресурсна, енергетична, фінансова, безпека фінансово-кредитної сфери, воєнно-
економічна, технологічна, аграрна, демографічна, екологічна, промислово-технологічна, 
соціальна, продовольча, приватизаційна, зовнішньоекономічна [32].

В.М. Мунтіян

Внутрішні складові економічної безпеки (сировинно-ресурсна, енергетична, фінансова, 
воєнно-економічна безпека, інформаційна, технологічна, продовольча, соціальна, демогра-
фічна, екологічна, тіньова). Зовнішньо-економічна безпека (зовнішньоекономічна політика 
держави, експортна та імпортна безпеки) [8].
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Рис. 1. Складові воєнної безпеки держави
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Деякі вчені виділяють воєнно-економічну безпеку 
як одну зі складових економічної безпеки (табл. 3).

Остаточного визначення складових елементів 
воєнної безпеки (в досліджених документах) на сьо-
годні також немає. Хоча провідними вченими Наці-
онального університету оборони України була здій-
снена спроба виділення її складових [33], наведених 
на рисунку 1.

Питання остаточного визначення поняття та 
структури національної безпеки набувають особли-
вої актуальності для країн, які перебувають у стані 
трансформаційної кризи, що зараз спостерігається і 
в Україні.

Виходячи з того факту, що від стану економіч-
ного і воєнно-економічного потенціалу залежать обо-
роноздатність держави, стан її воєнної сфери, варто 
вважати за необхідне постійно підтримувати воєнно-
економічну безпеку.

Тому деякі дослідники намагаються виокремити 
дану правову категорію та визначити межі її впливу 
(табл. 4).

Таким чином, на сучасному етапі розвитку дер-
жави є доцільним виокремлення поняття та визна-
чення меж дії воєнно-економічної безпеки, але не 
у системі економічної або воєнної безпеки, а як їх 
інтегрованого елемента у складі національної без-
пеки. Тобто воєнно-економічна безпека може бути 
представлена як здатність воєнної економіки під-
тримувати воєнну могутність держави та реалізо-
вувати воєнно-економічний потенціал в обсягах та 
термінах, передбачених керівними документами дер-
жави, а також як стан національного господарства, 
за якого забезпечується достатній розвиток та збере-
ження науково-виробничого потенціалу воєнної еко-
номіки, що забезпечує матеріально-технічне осна-
щення Збройних Сил.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Проведений аналіз теоретичних аспектів визначення 
економічної та воєнної безпеки держави на основі 
порівняння їхніх понятійних апаратів та меж їхнього 
впливу надав можливість стверджувати: по-перше, 
нині відсутні поняття воєнної безпеки на законодав-
чому рівні (останнє її визначення було наведене у 
Воєнній доктрині редакції 2007 року) та чітко визна-
чених її складових елементів; по-друге, має місце 
нечітка окресленість меж впливу економічної без-
пеки: від забезпечення стійкості до внутрішніх та 
зовнішніх загроз до забезпечення здатності задоволь-
няти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави 

завдяки захисту національної економіки; по-третє, 
не враховані потужності воєнної економіки, зокрема 
й оборонно-промислового комплексу, ані в понятій-
ному апараті, ані в «Методиці визначення економіч-
ної безпеки».

Тому виникає необхідність виокремлення такої 
нової інтегрованої категорії, як воєнно-економічна 
безпека, у складі національної безпеки. До її змісту 
можна віднести: здатність національного господар-
ства задовольняти головні воєнні потреби, у тому 
числі потреби Збройних Сил, за рахунок власного 
фінансування, забезпечення надійності та стійкості 
функціонування воєнного сектора економіки, здат-
ність воєнної економіки розвивати науково-технічні 
можливості таким чином, щоб задовольняти поточні 
та майбутні воєнно-економічні потреби власним 
коштом за мінімальних витрат, забезпечення мож-
ливостей для розгортання воєнного виробництва та 
створення закритих циклів виробництва.

Подальших досліджень потребують виокремлення 
структурних елементів воєнно-економічної безпеки 
України, визначення системи її показників, порого-
вих значень та критеріїв.
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Таблиця 4
Поняття воєнно-економічної безпеки держави

Автор Визначення воєнно-економічної безпеки

В.І. Ольшевський
Це можливість і готовність держави забезпечити економічні, соціальні, науково-технологічні та 
інформаційні умови розвитку воєнно-економічного потенціалу на такому рівні, що гарантував би 
воєнну безпеку держави [34].

В.І. Мунтіян 

Характеризується можливістю та готовністю держави забезпечувати економічні, соціальні, нау-
ково-технологічні й інформаційні умови розвитку ВЕ потенціалу на такому рівні, що гарантував би 
воєнну безпеку держави, а отже здатністю ВПК гарантувати задоволення ВЕ потреб на рівні раціо-
нальної оборонної достатності [8].

Д.О. Гордієнко 
Стан захищеності національного господарства від зовнішніх і внутрішніх загроз, при якому воно 
здатне задовольняти економічні потреби воєнної організації для будівництва, утримання та сталого 
розвитку [35].

А.І. Пожаров Здатність військової економіки стійко підтримувати необхідну військову міць і реалізовувати воєнно-
економічний потенціал в міру і терміни, що передбачаються воєнною доктриною держави [36].

В. П. Корсунь 
Стан національного господарства, за якого має місце достатній розвиток і збереження науково-
виробничого потенціалу воєнної економіки, що забезпечує матеріально-технічне оснащення зброй-
них сил [37].

О.М. Олійник
Характеризує ступінь реалізації національних інтересів України у воєнно-економічній сфері в умо-
вах впливу внутрішніх та зовнішніх загроз мирного часу та гарантування сталого функціонування 
воєнної економіки в період збройного протистояння [38].
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