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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 
Економічний націоналізм − термін, що використовується для опису 

політики, що підкреслює внутрішній контроль над формуванням 
економіки, праці і капіталу, навіть, якщо це вимагає введення тарифів та 
інших обмежень на пересування робочої сили, товарів і капіталу. Він 
виступає проти глобалізації в багатьох випадках, або, принаймні, це 
питання переваги необмеженої вільної торгівлі. Економічний націоналізм 
може включати в себе такі доктрини як протекціонізм та 
імпортозаміщення.  

Економічний націоналізм був є і залишається економічними 
підвалинами національної ідеї, що в різні часи, в різних умовах 
виконувала і виконує одну функцію – захист економічних інтересів нації.  

Українська національна ідея з моменту свого виникнення і до 
моменту здобуття незалежності мала національно-визвольний характер, 
що відповідав прагненням значної частини населення. В умовах збройної 
боротьби це була економічна війна на захист українського населення.  

Економічний націоналізм − ідеологія, яку розробив і запровадив 
німецький професор та підприємець Фрідріх Ліст, є актуальною для країн, 
що намагаються подолати економічні труднощі.  

Ідеєю економічного націоналізму у процесі свого економічного 
становлення скористались всі сучасні промислово розвинуті країни світу. 
Сьогодні, попри свою ліберальну риторику та входження в різні світові 
об'єднання, економічно розвинуті країни й надалі застосовують методи 
економічного націоналізму.  

Несправедливо ставити слабшого національного виробника в рівні 
умови з іноземним конкурентом, особливо за сьогоднішніх умов не 
розвинутого національного страхового ринку (у розвинутих країнах 
ринкової економіки сьогодні підлягають страхуванню більше 90-95% усіх 
типів ризиків, а в Україні – лише дещо більше 10%), а тому сучасна 
ідеологія економічного націоналізму − це ідеологія середнього класу 
країни, якому небайдужа доля нації.  

На превеликий жаль, проведення в Україні на ліберальній основі 
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економічних «реформ», перехід до ринкових відносин призвели до 
послаблення майже всіх видів управління на державному рівні. 
Переважали погляди, що в умовах ринку підвищується роль 
самоорганізації, відпадає необхідність у централізованих механізмах 
управління, відбувається ефективне функціонування економіки.  

Проте життя швидко й дохідливо показало, що ринкова економіка не 
може бути некерованою, оскільки в такому випадку втрачаються 
організаційні механізми, які забезпечують об'єднання економічних 
суб'єктів країни в цілісну економічну систему. Це показує і віковий досвід 
передових країн, де поряд з розвитком ринкових відносин розвиваються 
та удосконалюються методи державного регулювання економіки.  

За роки реформ не вдалося створити ефективну систему державного 
управління та регулювання. Організація і стан фінансового контролю 
перебувають на низькому рівні, що негативно впливає на економіку 
України. Для виходу з цієї ситуації серед пріоритетів найголовнішими 
слід визнати зміцнення та розвиток інститутів державного управління і 
контролю.  

Країні потрібні нові заводи, швидкісні залізниці і сучасні автотраси, 
нові гідро- і атомні станції, нові робочі місця, конкурентні і лідирувальні 
товари на міжнародних ринках. Абсолютна більшість товарів народного 
вжитку, верстатів, машин має виготовлятися вітчизняним виробником 
самостійно або в кооперації з нашими іноземними партнерами.  

Важливою складовою національної економічної ідентичності 
України є сільське господарство. Структура агропромислового комплексу 
на сьогодні деформована. Успішними є лише крупні експортно-
орієнтовані підприємства, що спеціалізується на продажу зерна та 
олійних культур. Тваринництво, садівництво, овочівництво, вся сфера 
переробки та виробництва продуктів харчування перебувають у занепаді.  

Нам потрібне багатоукладне сільське господарство. Внутрішній 
ринок треба захистити від транснаціональних корпорацій. Необхідно 
створити повний цикл виробництва: від поля – до готових продуктів 
харчування. Виробництво сільськогосподарської техніки має стати 
найважливішим напрямом нової індустріалізації. Тільки так можна 
забезпечити жителів села високооплачуваною роботою, а Україну – 
якісним і недорогим продовольством вітчизняного виробництва.  

По-перше, уся державна політика і практика щодо села має бути 
спрямована на його збереження, відродження і всебічний розвиток.  

По-друге, здійснення націоналістичної економічної політики має 
сприяти тим видам економічної діяльності, які відповідатимуть потребам 
середніх освічених класів у працевлаштуванні. Це запровадження 
високотехнологічних виробничих процесів, промислових систем 
виготовлення сільськогосподарської продукції, наукомістких виробництв 
на рівні середнього та малого підприємництва.  

По-третє, націоналістична економічна політика організовує 
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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.  


