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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не
тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими
викликами, небезпеками й загрозами, що набувають глобального характеру.
Поряд із традиційними небезпеками й загрозами XX ст. − війнами, політичною
нестабільністю, природними катаклізмами − з’явилися нові небезпеки й загрози
у вигляді поширення міжнародного тероризму й злочинності, значного
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техногенних аварій і катастроф, зміни клімату, вичерпання природних ресурсів,
зменшення чисельності населення, проблеми зайнятості населення та ін. [1]
Економічна безпека особистості характеризується станом, при якому
гарантовані умови захисту життєвих інтересів, забезпечується система
соціального розвитку й соціальної захищеності особистості.
В цілому, проблема економічної безпеки особистості є комплексною.
Передумовою її рішення є оптимальний розвиток усіх сфер життєдіяльності:
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Безпека

особистості − це, насамперед, можливість для реалізації власних здібностей, які
в умовах соціально-ринкової, а тим більше − ринкової економіки визначаються
обсягами реальних доходів, рівнем і якістю життя. Але, у значній мірі, вона
залежить і від власного фізичного і інтелектуального розвитку людини [2].
Забезпечення економічної безпеки окремої особистості складається з
декількох складових [3]:

1.Формування економічної інфраструктури особистої безпеки людини.
Вона передбачає наявність економічних передумов використання людиною
власних ресурсів (капіталу, робочої сили, знання, інтелекту) для забезпечення
безпечного рівня та якості життя з боку держави.
2. Формування економічних передумов використання людиною власних
ресурсів зі сторони підприємств для забезпечення відповідного рівня доходів.
3. Розвиток людиною власних фізичних здібностей, інтелектуальних і
професійних знань для забезпечення власного рівня та якості життя, протидії
економічним загрозам.
4. Використання правосуддя для протидії порушенням економічних прав
людини на підставі Конституції та інших законів.
5. Страхування особистих економічних ризиків.
6. Захист житла за допомогою технічних засобів.
7. Самозахист проти крадіжок і розбою.
Економічна безпека особистості повністю залежить від національної
економічної безпеки, від державної соціально - економічної політики країни.
Державна стратегія економічної безпеки особистості повинна включати:
характеристику небезпек і загроз; визначення критеріїв і параметрів стану
економіки, що відповідають вимогам економічної безпеки особистості;
механізми забезпечення економічної безпеки особистості, захисту життєво
важливих інтересів на основі застосування всіма інститутами державної влади
правових, економічних і адміністративних заходів впливу; контроль над
виконанням державної стратегії економічної безпеки особистості.
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