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масштабний державний контроль за економічною діяльністю й водночас – 
заохочує різноманітні форми приватної економічної діяльності.  

По-четверте, створюється система енергетичної безпеки і 
енергозбереження. Енергетична безпека є невід’ємною складовою 
економічної і національної безпеки, необхідною умовою існування і 
розвитку держави. У сучасному розумінні гарантування енергетичної 
безпеки – це досягнення стану технічно надійного, стабільного, 
економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 
енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а також 
створення умов для формування і реалізації політики захисту 
національних інтересів у сфері енергетики.  

Україні необхідно створити замкнений цикл ядерного палива, тобто 
розпочати власне виготовлення пального для АЕС з використанням 
української уранової руди.  

Для реалізації ідей економічного націоналізму необхідно ряд 
суспільно-політичних передумов, серед яких пріоритетними, на мою 
думку, є прихід до влади осіб, які діятимуть не в інтересах тільки якогось 
класу чи соціальної групи, а в ім’я цілої нації та всіх громадян 
національної держави, та формування громадянського, об'єднаного 
національною ідеєю суспільства, яке зможе контролювати та 
доповнювати владу.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
Економічна безпека підприємств виступає важливою передумовою 

для стабільного та ефективного їх функціонування, забезпечення якої 
залежить як від сукупності детермінантів її формування. Ефективне 
функціонування будь-якого господарського суб'єкта має базуватися на 
основних принципах, раціональне впровадження яких формує базис 
економічної безпеки, попередження ризиків та захист від загроз.  
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Система ключових принципів економічної безпеки функціонування 
виробничих підприємств включає принципи ефективного контролю, 
оптимізації, комплексності, узгодження економічних інтересів, 
завчасності, законності, гнучкості, плановості, поєднання гласності й 
конфіденційності, евентуальності. Принципи економічної безпеки 
знаходяться у тісному взаємозв’язку та доповнюють один одного, що 
забезпечує ефективне функціонування господарюючих суб'єктів. Саме 
синергетичний ефект взаємодії зазначених принципів, дозволяє 
забезпечити високу якість і результативність формування економічної 
безпеки функціонування виробничих підприємств, що сприятиме 
посиленню їх незалежності, самодостатності та конкурентоздатності [1].  

Слід наголосити, що економічна безпека виробничих підприємств 
має пряму залежність від економічної безпеки регіону, держави та 
ґрунтується на фінансовому, сировинному й виробничому потенціалі, а 
також перспективах розвитку. Фактори впливу на економічну безпеку 
виробничих підприємств також взаємопов’язані із зовнішніми чинниками 
впливу на економічну безпеку регіону та держави. Можна стверджувати, 
що саме держава, використовуючи прямі та непрямі методи впливу на 
економічний і соціальний розвиток країни, є одним з найвагоміших 
факторів впливу на економічну безпеку суб'єктів господарювання, 
визначаючи умови забезпечення їх сталого розвитку.  

Міжнародна економічна інтеграція, як чинник формування 
економічної безпеки суб'єктів господарювання, є процесом господарсько-
політичного об'єднання країн, заснованим на глибоких стійких 
взаємозв’язках і поділі праці між національними господарствами. Саме 
ефективна національна аграрна політика, спрямована на формування 
економічної безпеки підприємств в аграрному секторі, є ключовим 
фактором забезпечення продовольчої безпеки та успішної міжнародної 
інтеграції, яка за умов розширення зовнішньоекономічної діяльності 
України забезпечить збереження національних інтересів та високий 
рівень добробуту громадян [2].  

Таким чином, формування економічної безпеки підприємств 
аграрного сектору залежить від комплексної взаємодії її головних 
елементів, скоординованих відповідно до принципів забезпечення та з 
урахуванням внутрішніх й зовнішніх чинників її генерування.  
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