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національної економіки

Метою статті є дослідження методики вдосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Обґрун-
товано актуальність розробки новітньої системи регулювання державою її економічної безпеки. Запропоновано застосовувати інструментарій 
«теорія ігор» для формалізації системи заходів державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Сформульовано постановку 
задачі «теорії ігор»: ідентифіковано існуючу конфліктну ситуацію; створено платіжну матрицю, що показує кількісні результати функціону-
вання учасників; визначено правила гри, що спричиняють наслідки використання кожного серед учасників своїх власних «чистих стратегій». За-
лежність узагальнюючої оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів від рівня загрози національній економіці та рівня 
використання банків для легалізації злочинних доходів формалізовано у вигляді побудови лінійного багатофакторного регресійного рівняння. Про-
ведено формалізацію стратегій поведінки з боку держави та з боку економічних агентів. Для визначення кількісної відповідності значень рівня ви-
користання банків для легалізації кримінальних доходів якісній характеристиці здійснено перевірку вхідних даних нормальному закону розподілу, 
побудовано гістограму розподілу значень і за допомогою критерію Chi-Square перевірено відповідність нормальному закону розподілу. Здійснено 
шкалювання інтервалів значень відповідних досліджуваних показників. Розглянуто методику вирішення поставленої задачі із застосуванням 
критерію: мінімаксу та максиміну відповідно, з їх математичним відображенням; візуалізовано та проаналізовано механізм впровадження мак-
симінної та мінімаксної стратегій гри «державного регулювання економічної безпеки національної економіки».
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У сучасних умовах організації світових макроеко-
номічних процесів, з урахуванням виникаючих 
фінансових криз, під час розроблення та впро-

вадження середньо- та довгострокової стратегій еко-
номічного, фінансового, соціального розвитку країн 
важливе місце посідає їх економічна безпека. Так, саме 
економічна безпека виступає однією з найважливіших 
ознак якісного функціонування фінансово-економіч-
них систем у кожній країні по всьому світу. Також 
рівень економічної безпеки характеризує здатність 
держави забезпечувати необхідні, гідні умови життє-
діяльності суспільства; сталу достатність потрібних 
для розвитку національного господарства ресурсів; 
врегульоване, послідовне виконання національних 
державних інтересів. Однією із основних проблем еко-
номічної безпеки при цьому визначають удосконален-
ня існуючих недостатньо ефективних і результативних 
механізмів функціонування, регулювання фінансово-
економічної діяльності на державному рівні. 

Тому на сьогоднішній день, в умовах зростаю-
чої глобалізації світового господарства, формування 
ефективної, дієвої системи державного регулювання 
економічної безпеки національної економіки як скла-
дової частини державної національної безпеки, є осо-
бливо актуальним напрямом, що потребує пріоритет-
ної уваги.

Суттєвий вклад у вивчення наукових питань еко-
номічної безпеки внесли такі економісти, як: Геєць В. М.  
[2], Каламбет С. В. [3], Пономаренко В. С. [7], та ін. 
Вони розкривають поняття категорії «економічна 
безпека», описують окремі її види, складові напрями, 
чинники, певні критерії, загрози, механізми захисту 
тощо. Дослідженню проблем ролі держави в забез-
печенні економічної безпеки національної економіки, 
правовим аспектам присвячені роботи таких авторів, 
як: Акімова Л. М. [1], Плакіда А. О. [6], Ткачова Н. М. 
[9] та ін. Сучасні методики та моделі вдосконалення 
системи державного регулювання економічної без-
пеки економіки України розкривають у своїх працях 
такі науковці, як: Майстро С. В. [4] – описує напрями 
вдосконалення механізму державного управління фі-
нансово-економічною безпекою України в сучасних 
умовах; Матвійчук І. О. [5] – аналізує інституціона-
лізацію управління економічною безпекою держави; 
Сороківська О. А. [8] – зазначає інноваційні напрями 
підвищення економічної безпеки підприємств малого 
бізнесу в умовах конфліктних ситуацій.

Однак питання та проблемні аспекти, що ви-
никають при державному регулюванні економічної 
безпеки національної економіки, ще не достатньо ви-
вчені та розроблені, а тому потребують пошуку нових 
підходів і методик.

Публікацію підготовлено в межах виконання НДР «Кібербезпека  
в боротьбі з банківськими шахрайствами: захист споживачів  
фінансових послуг і зростання фінансово-економічної безпеки 
України» (номер держреєстрації № 0118U003574).

Так, постає потреба у здійсненні формалізації 
системи заходів державного регулювання економіч-
ної безпеки національної економіки щодо знаходжен-
ня компромісної точки у тріаді таких напрямів: зве-
дення до мінімуму величини інтегрального індексу 
загрози національній економіці; мінімізація рівня ви-
користання банків з метою легалізації кримінальних 
доходів за рахунок максимізації рівня ефективності 
внутрішньобанківської системи фінансового моні-
торингу в розрізі певного банку та одночасної міні-
мізації узагальнюючої оцінки ризику використання 
банків для легалізації кримінальних доходів. Здій-
снювати подібну формалізацію запропоновано за 
допомогою такого інструментарію, як «теорія ігор». 
Тому сформульовано постановку задачі для апарату 
«теорія ігор» для проведення державного регулюван-
ня економічної безпеки національної економіки. На 
цьому етапі методики першим кроком постає іденти-
фікація існуючої конфліктної ситуації. 

Перший гравець (держава) переслідує мету мі-
німізації інтегрального індексу загрози на-
ціональній економіці шляхом державного 

регулювання, що, своєю чергою, суперечить існуючій 
стратегії функціонування другої групи учасників (еко-
номічних агентів, які намагаються легалізувати кримі-
нальні доходи), що, відповідно, свідомо чи не свідомо 
призводять до фактів порушень і, в кінцевому підсум-
ку, спричиняють збільшення рівня використання бан-
ків з метою легалізації кримінальних доходів. Також 
потрібно відмітити, що відповідний взаємозв’язок 
інтегрального індексу загрози національній економіці 
та рівня використання банків з метою легалізації кри-
мінальних доходів пропонується формалізувати за 
рахунок узагальнюючої оцінки ризику використання 
банків для легалізації кримінальних доходів, що в до-
слідженні представлено як результативний показник 
та яку держава намагається мінімізувати.

Другим кроком постановки задачі дослідження 
виступає створення платіжної матриці, що показує 
результати функціонування учасників у кількісному 
вираженні. Показниками такої матриці (SVA*

ji) є певні 
математичні сподівання узагальнюючої оцінки ризи-
ку використання банків для легалізації кримінальних 
доходів, що, своєю чергою, подібна до стратегії краї-
ни та описується досягнутим розміром інтегрального 
індексу загрози національній економіці як регресант 
впровадження стратегії економічних агентів, які на-
магаються легалізувати кримінальні доходи, форма-
лізованої у вигляді рівня використання банків з ме-
тою легалізації кримінальних доходів (табл. 1).

Як фактичні дані практичної побудови платіж-
ної матриці гри «державного регулювання економіч-
ної безпеки національної економіки» пропонується 
обрати вибірку банків України, кожен з яких харак-
теризується показником рівня використання з метою 
легалізації кримінальних доходів. Вони дозволять 
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Таблиця 1

Платіжна матриця гри «Державне регулювання економічної безпеки національної економіки»

Рівень використання банківської системи 
з метою легалізації кримінальних доходів/ 

Інтегральний індекс загрози

Рік 1 … Рік i … Рік n

D1 … Di … Dn

Банк 1 θ1
*
11SVA … *

1iSVA … *
1nSVA

… … … … … … …

Банк j θj
*
1jSVA … *

jiSVA … *
jnSVA

… … … … … … …

Банк m θm
*

1mSVA … *
miSVA … *

mnSVA

Примітка: Di – інтегральний індекс загрози національній економіці за і-й рік; θj – рівень використання банківської системи для легалізації 
злочинних доходів; SVA*

ji – узагальнююча оцінка ризику використанням j-го банку для легалізації кримінальних доходів за і-й рік.

сформувати рядки платіжної матриці. У межах стовб-
ців платіжної матриці обрано динаміку показника 
«Інтегральний індекс загрози національній економіці 
з 2008 по 2019 рр.». Сформувати внутрішній діапазон 
платіжної матриці зазначеної конфліктної ситуації 
між державою та економічними агентами, які намага-
ються легалізувати кримінальні доходи, пропонується 
шляхом використання узагальнюючої оцінки ризику 
використання в розрізі обраного переліку банків для 
легалізації кримінальних доходів станом на 2019 р.  
Для обчислення даного ризику за 2008–2018 рр. про-
понується використати дані 2019 р., скориговані на 
співвідношення інтегрального індексу загрози по-
точного та 2019 р. у розрізі кожного із вибраних для 
аналізу банків. Фрагмент результатів проведених 
розрахунків наведемо у вигляді табл. 2.

Останнім кроком постановки задачі у «теорії 
ігор» під час проведення державного регулю-
вання економічної безпеки національної еко-

номіки є існування визначених правил у грі, що спри-
чиняють наслідки використання кожним із учасників 
своїх власних «чистих стратегій». Так, залежність 
узагальнюючої оцінки ризику використання банків 
для легалізації злочинних доходів від рівня загрози 
національній економіці та рівня використання банків 
для легалізації доходів, отриманих злочинним шля-
хом, формалізуємо за допомогою інструментарію ре-
гресійного аналізу пакета MSExcel у вигляді побудови 
лінійного багатофакторного регресійного рівняння. 

Залежність узагальнюючої оцінки ризику вико-
ристання банків для легалізації кримінальних доходів 
від рівня загрози національній економіці та рівня ви-
користання банків для легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, формалізуємо з використанням 
наведеного нижче рівняння множинної регресії (1):

   SVA*
ji = –0,0150 + 0,0001∙ θj + 0.9089 ∙ Di,        (1)

де    Di – інтегральний індекс загрози національної 
економіки за і-й рік;

θj – рівень використання j-го банку з метою ле-
галізації кримінальних доходів;

SVA*
ji – узагальнююча оцінка ризику викорис-

тання j-го банку для легалізації кримінальних доходів 
за і-й рік.

Подальше вирішення задачі вдосконалення си-
стеми державного регулювання економічної 
безпеки національної економіки вимагає про-

ведення формалізації стратегій поведінки як з боку 
держави – щодо заходів державного регулювання, 
так і з боку економічних агентів – щодо використан-
ня банків з метою легалізації кримінальних доходів. 
Так, у табл. 3 наведемо перелік відповідних стратегій 
для обох гравців розглянутої конфліктної ситуації.

Переходячи до визначення кількісної відповід-
ності значень рівня використання банків для легалі-
зації кримінальних доходів якісній характеристиці, 
наведеній в табл. 4 за відповідною шкалою інтервалів, 
виникає необхідність перевірки відповідності вхідних 
даних нормальному закону розподілу в розрізі як рів-
ня використання банків для легалізації кримінальних 
доходів, так і інтегрального індексу загрози національ-
ної економіки. Для реалізації даного кроку викорис-
таємо інструментарій програмного пакета Statistica: 
Statistics, Distribution Fitting, що дозволяє побудувати 
гістограму розподілу значень досліджуваного показ-
ника та за допомогою критерію Chi-Square перевірити 
відповідність нормальному закону розподілу з подаль-
шою формалізацією шкали інтервалів значень.

Так, у розрізі рівня використання банків для 
легалізації кримінальних доходів гістограма розпо-
ділу значень набуває вигляду як на рис. 1 і дозволяє 
стверджувати про підтвердження гіпотези щодо від-
повідності нормальному закону розподілу рівнів да-
ного ряду.
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Таблиця 2

Фрагмент фактичних даних платіжної матриці гри «Державне регулювання економічної безпеки  
національної економіки»

Рівень використання 
банківської системи  
з метою легалізації 

кримінальних доходів 
/ Інтегральний індекс 

загрози

Рік

2008 2009 2010 … 2017 2018 2019

0,8148 0,2566 0,5144 … 0,5538 0,4557 0,6195

Bank 8 68,75 0,6939 0,2185 0,4381 … 0,4717 0,3881 0,5276

Bank 13 100,00 0,8148 0,2566 0,5144 … 0,5538 0,4557 0,6019

Bank 16 4,37 0,7142 0,2249 0,4509 … 0,4855 0,3995 0,6382

Bank 20 88,69 0,6736 0,2122 0,4253 … 0,4579 0,3768 0,6489

… … … … … … … … …

Bank 39 100,00 0,8822 0,2778 0,5570 … 0,5997 0,4934 0,6909

Bank 41 100,00 0,6222 0,1960 0,3929 … 0,4230 0,3480 0,6929

Bank 36 100,00 0,6204 0,1954 0,3917 … 0,4217 0,3470 0,6900

Bank 54 100,00 0,6230 0,1962 0,3933 … 0,4235 0,3484 0,7051

Таблиця 3

Стратегії держави та економічних агентів щодо запобігання використання банків з метою легалізації 
кримінальних доходів

Стратегія Рівень використання банків з метою  
легалізації кримінальних доходів Дії держави

Стратегія А Активне використання фінансових посередників з метою  
легалізації кримінальних доходів

Активна протидія легалізації 
кримінальних доходів

Стратегія В Помірне використання фінансових посередників з метою  
легалізації кримінальних доходів

Помірна протидія легалізації 
кримінальних доходів

Стратегія С Мінімальне використання фінансових посередників з метою 
легалізації кримінальних доходів

Мінімальна протидія легалізації 
кримінальних доходів

Variable: Рівень використання банків з метою легалізації кримінальних доходів
Distribution: Normal

Chi-Square test = 17,96938, df = 1 (adjusted) , p = 0,00002
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Рис. 1. Гістограма розподілу значень рівня використання банків для легалізації кримінальних доходів
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Виходячи з доцільності виділення саме трьох 
стратегій поведінки економічних агентів у 
межах рівня використання банків з метою ле-

галізації кримінальних доходів відповідну шкалу ін-
тервалів наведемо у вигляді табл. 4.

Аналогічно описаному вище підходу проведено 
шкалювання інтервалів значень інтегрального індек-
су загрози національній економіці в розрізі стратегій 
поведінки держави (табл. 5).

нальних доходів, досягнутий за результатами регулю-
ючих дій держави, яка намагається мінімізувати ін-
тегральний індекс загрози національній економіці, та 
відповідних дій економічних агентів, які намагаються 
збільшити рівень використання банків з метою лега-
лізації кримінальних доходів.

У ситуації, за якої α = β є змога встановити роз-
мір максимального допустимого узагальнюючого 
рівня ризику використання банків для легалізації 

Таблиця 4

Шкала інтервалів значень рівня використання банків для легалізації кримінальних доходів

Показник 2 ; 2 ( 1)k kθ − σ θ + σ +  

Якісна інтерпретація

Стратегія активного вико-
ристання фінансових посе-
редників з метою легаліза-
ції кримінальних доходів

Стратегія помірного вико-
ристання фінансових посе-
редників з метою легаліза-
ції кримінальних доходів

Стратегія мінімального 
використання фінансових 
посередників з метою 
легалізації кримінальних 
доходів

Шкала значень [0; 30) [30; 70) [70; 100]

Таблиця 5

Шкала інтервалів значень інтегрального індексу загрози національній економіці

Показник  2 ; 2 ( 1)k kθ − σ θ + σ +

Якісна інтерпретація
Стратегія активної протидії 
легалізації кримінальних 
доходів

Стратегія помірної протидії 
легалізації кримінальних 
доходів

Стратегія мінімальної про-
тидії легалізації криміналь-
них доходів

Шкала значень [0; 0,43) [0,43; 0,67) [0,67; 100]

Виконавши процедуру формалізації процесу 
державного регулювання економічної безпеки націо-
нальної економіки, розглянемо методику вирішення 
поставленої задачі. У межах методики «теорії ігор» 
для обрання раціональної ефективної стратегії по-
ведінки держави, яка намагається мінімізувати ін-
тегральний індекс загрози національній економіці, 
та економічних агентів, які намагаються збільшити 
рівень використання банківської системи з метою ле-
галізації кримінальних доходів, вирішено застосува-
ти критерій: мінімаксу та максиміну відповідно. Цей 
критерій надає можливість встановити мінімально, 
а також максимально можливий певний середній рі-
вень ризику використання банків для легалізації кри-
мінальних доходів. Такі умови з математичної точки 
зору можна відобразити в такий спосіб (2):

max min ;

min max ,

iji j

ijj i

a

a

 
 α =
 
 

 
β =   

 

                

(2)

де α (β) – мінімально (максимально) можливий рівень 
ризику використання банків для легалізації кримі-

кримінальних доходів, а саме: встановити її точкову 
величину. У цій ситуації набуття визначеного рівня 
ризику можливе за рахунок застосування кожним із 
учасників їх власних чистих стратегій. У протилеж-
ному випадку можна встановити розмір інтервальної 
оцінки максимального ризику використання банків 
для легалізації кримінальних доходів, і як результат 
використання економічними агентами, які намага-
ються збільшити рівень використання банків з метою 
легалізації кримінальних доходів (3), і державою, яка 
намагається мінімізувати інтегральний індекс загро-
зи національної економіки (4) власних змішаних типів 
стратегій, що прогнозують їх відповідну комбінацію:

* * * *
1 2( , , ..., ),A mS p p p=

                  
(3)

де     S*
A – оптимальний змішаний тип стратегії «учас-

ника А»;
p*

i – певна імовірність використання і-ї чистої 
стратегії учасника А;

* * * *
1 2( , , ..., ),B nS q q q=                      (4)

де     S*
Б – оптимальний змішаний тип стратегія «учас-

ника Б»;
q*

i – імовірність використання і-ї чистої страте-
гії учасника Б.
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І як результат того, що держава застосовує міні-
максний тип стратегії, а економічні агенти викорис-
товують протилежний – максимінний тип стратегії, 
розрахунок ціни гри (максимальний середній рівень 
ризику використання банків для легалізації кримі-
нальних доходів) здійснюється з використанням те-
ореми Неймана у вигляді формули (5):

* *

1 1
,

n m
ij i j

j i
v a p q

= =
= ∑ ∑

                     

(5)

де ν – мінімальна величина максимально можливо-
го рівня ризику використання банків для легалізації 
кримінальних доходів.

Переходячи до практичного впровадження 
максимінної та мінімаксної стратегій гри 
«Державне регулювання економічної безпе-

ки національної економіки» як конфліктної ситуації 
між державою, яка намагається мінімізувати інте-
гральний індекс загрози національній економіці, та 
економічними агентами, які намагаються збільшити 
рівень використання банківської системи з метою 
легалізації кримінальних доходів, створимо табл. 6, 
де візуально зобразимо описаний вище механізм по-
шуку оптимальних стратегій дій гравців.

Фрагмент практичного впровадження макси-
мінної та мінімаксної стратегій гри «Державне регу-
лювання економічної безпеки національної економі-
ки» побудуємо у вигляді табл. 7.

Таким чином, економічні агенти намагаються 
збільшити рівень використання банківської систе-
ми з метою легалізації кримінальних доходів. Тому в 
розрізі рядків табл. 7 ми спочатку визначаємо міні-
мально можливий рівень ризику використання банків 
для легалізації кримінальних доходів, який держава, 

своєю чергою, намагається знизити за рахунок регу-
люючих заходів, що передбачає необхідність пошуку 
максимального з мінімально можливих рівнів ризику. 
Це означає необхідність для економічних агентів за-
стосування чистої стратегії, кількісною мірою якої ви-
ступає рівень використання банків з метою легалізації 
кримінальних доходів на рівні 69,09%, що відповідає 
стратегії помірного використання фінансових посе-
редників з метою легалізації кримінальних доходів.

Своєю чергою, держава намагається мінімізува-
ти інтегральний індекс загрози національній еконо-
міці, застосовуючи мінімаксну стратегію. Тобто спо-
чатку обчислюється максимально можливий рівень 
ризику використання банків для легалізації коштів, 
отриманих злочинним шляхом, як результат дій еко-
номічних агентів, які цьому сприяють. Далі визна-
чаємо мінімально можливе значення, що відповідає 
намірам держави за рахунок регулювання зменшити 
узагальнюючу оцінку даного ризику, обираючи таку 
стратегію поведінки, яка дозволяє мінімізувати ін-
тегральний індекс загрози національній економіці. 
Отже, для держави пропонується використовувати 
оптимальну чисту стратегію, яка відповідає інте-
гральному індексу загрози національній економіці на 
рівні 0,2566 частки одиниці, що відповідає стратегії 
активної протидії легалізації кримінальних доходів. 
При цьому узагальнююча оцінка ризику використан-
ня банків для легалізації кримінальних доходів ста-
новитиме 0,3058 частки одиниці.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищевикладене, сформовано ви-

сновок, що для удосконалення державного регулю-
вання економічної безпеки національної економіки 
запропоновано застосовувати інструментарій «тео-

Таблиця 6

Візуалізація механізму впровадження максимінної та мінімаксної стратегій гри

Рівень використання банків-
ської системи з метою легалі-
зації кримінальних доходів / 
Інтегральний індекс загрози

Рік 1 … Рік i … Рік n Нижня межа ризику  
використання банку для ЛКД

D1 … Di … Dn min maxmin

Банк 1 θ1
*
11SVA … *

1iSVA … *
1nSVA  

*
1min ii

SVA

*max min jiij
SVA

 … … … … … … …

Банк j θj
*
1jSVA … *

jiSVA …
 

*
jnSVA *

1min ii
SVA

 … … … … … … … …

Банк m θm
*

1mSVA … *
miSVA …  

*
mnSVA *min mii

SVA

 Верхня межа 
ризику вико-

ристання банку 
для ЛКД

max
*
1max jj

SVA …
*max jij

SVA …
*max jnj

SVA

minmax *min maxi j jiSVA
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рія ігор». Практичне застосування такої методики 
дозволить вирішити ряд існуючих проблемних пи-
тань у напрямі сучасного, новітнього розвитку кра-
їни. Це допоможе створити дієві інструменти для 
стабільного розвитку національної економіки; забез-
печить стійку макроекономічну позицію; дозволить 
зменшити економічну, технологічну та виробничу за-
лежність держави, знизити рівень інфляції, скороти-
ти ресурсну заборгованість країни, збільшити імпорт, 
зменшити експорт; сприятиме розвитку міжнарод-
них ділових відносин, залученню іноземних інвес-
тицій; допоможе знизити рівень корупції та вплив її 
негативних наслідків на економіку, зменшити розрив 
у фінансовому рівні забезпечення серед населення 
країни; забезпечить збалансованість бюджету, ско-
рочення дефіцит бюджету; сприятиме збільшенню 
податкових надходжень до бюджету; дозволить за-
безпечити конкурентоспроможність країни та її стій-
кість до дестабілізуючих факторів.                 
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Кондро І. В. Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності вітчизняної економіки як передумова 
формування державної політики імпортозаміщення

Метою статті є визначення деструктивних чинників і тенденцій щодо надмірного зростання імпортної залежності вітчизняної економіки; об-
ґрунтування напрямів реалізації політики імпортозаміщення як реакції на посилення реальних і потенційних загроз. Ідентифіковано деструктив-
ні чинники зростання імпортної залежності вітчизняної економіки, що є наслідком неефективної державної політики в різних галузях національ-
ної економіки. Зазначено, що ці чинники виступають передумовою виникнення реальних і потенційних загроз економічній безпеці вітчизняного 
ринку. Проаналізовано причини виникнення таких деструктивних елементів, як: дисбаланс розподілу фінансових ресурсів між секторами еконо-
міки; наявність структурних диспропорцій; неспроможність вітчизняної промисловості задовольнити зростаючий попит на високотехнологічні 
та інноваційні товари; низька інноваційна активність вітчизняних виробників; падіння платоспроможного попиту на науково-технічну продук-
цію та хронічний інвестиційний голод; консерватизм у промисловій політиці та використання у виробництві морально та технічно застарілого 
обладнання; наявність інституційних бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють зміну структури сукупного попиту на користь інноваційної та 
якісно кращої продукції та відповідну зміну структури вітчизняної продукції. Наголошено на причинах та обставинах виникнення диспаритету в 
зовнішній торгівлі України та невиправдано низького рівня орієнтації вітчизняних товаровиробників на національний ринок. Окреслено перспек-
тиви майбутніх наукових досліджень, зокрема інтегральне оцінювання імпортозалежності та еластичності її зв’язків з економічною безпекою 
держави, аналіз ефективності політики імпортозаміщення з позиції зміцнення економічної безпеки держави.
Ключові слова: деструктивні чинники, імпортозалежність, внутрішні загрози, економічна безпека, політика імпортозаміщення.
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Kondro I. V. A Characterization of the Status and Trends of Import Dependence of the National Economy as a Prerequisite for the Formation  
of the State Policy of Import Substitution

The article is aimed at identifying destructive factors and tendencies regarding excessive growth of import dependence of the national economy; substantiating 
the directions of the import substitution policy as a response to the strengthening of real and potential threats. The destructive factors of the national economy 
import dependence, which is a consequence of the ineffective State policy in different branches of the national economy, are identified. It is specified that these 
factors are a prerequisite for the emergence of real and potential threats to economic security of the national market. The author analyses causes of emerging 
the destructive elements such as: imbalance of distribution of financial resources between economic sectors; presence of structural imbalances; inability of 
national industry to satisfy the growing demand for high-tech and innovative products; low innovative activity of domestic producers; the fallen down cost-
effective demand for scientific and technical products and chronic investment hunger; conservatism in industrial policy and use in the production of morally and 
technically outdated equipment; presence of institutional barriers and conflicts, which slow down the change of the structure of total demand in favor of innova-
tive and qualitatively better products and a corresponding change in the structure of national products. The reasons and circumstances of the emergence of the 


