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АНОТАЦІЯ 

Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах 

сучасних глобалізаційних викликів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і методологічних 

засад дослідження та економіко-математичних моделей економічної безпеки 

країни в умовах глобалізованого середовища.  

Розроблено комплекс економіко-математичних моделей для визначення 

впливу ключових показників економічної безпеки на стан економічного, 

соціального, технологічного розвитку країн Європи, який базується на 

авторській концепції розрахунку індексу економічної безпеки держави на 

основі уніфікованого порівняння параметрів економічного та соціального 

розвитку всіх країн світу, що дало змогу відійти від використання сигнальних 

підходів та усунуло суб’єктивізм при обчисленнях, а також надало базу для 

динамічного порівняння економічної безпеки країн, яка на відміну від 

існуючих методик використовує геополітичні фактори при аналізі економічної 

безпеки країн. Такий підхід дозволив враховувати напрями змін у країнах світу 

та визначити зовнішні загрози та ризики для економічної безпеки України на 

сучасному етапі розвитку. 

Створено гравітаційну економіко-математичну модель розповсюдження 

рівня економічної безпеки держави, що дозволило проаналізувати 

взаємозв’язок рівня економічної безпеки між країнами-сусідами, визначити 

основні чинники, що впливають на швидкість такого зростання інших держав. 

Розроблено методику для визначення впливу циклічності світової 

економіки на стан економічної безпеки окремої країни, що дало змогу 
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розділити країни за ступенем їх вразливості щодо глобальних викликів та 

загроз. 

Удосконалено категоріальний апарат, що уточнює визначення поняття 

«економічна безпека», як відповідність показників розвитку країни до 

аналогічних індикаторів інших держав, що дозволяє проводити динамічне 

порівняння держав без врахування певних ваг, а також автоматично 

враховувати будь-які фундаментальні зміни, що відбуваються у світі; 

Удосконалено панельну регресію для визначення впливу розвитку 

цифрових технологій на показники економічного зростання та соціальної 

захищеності населення, що дозволяє розробити стратегію зміни освітнього 

процесу в країнах ЄС та Україні; 

Удосконалено економетричний апарат для визначення впливу 

технологічних змін на зміну рівня нерівності доходів у країнах ЄС, що дає 

можливість використовувати податково-бюджетну політику для нівелювання 

загроз соціальній безпеці держави; 

Удосконалено систему економіко-математичних моделей визначення 

ролі бюджетних факторів у забезпеченні економічної безпеки України та країн 

ЄС, що дало змогу здійснити порівняння ефективності бюджетної політики у 

цих державах. Аналіз ефективності інструментів впливу дозволить уряду 

більш ефективно проводити свою політику, а експертам – оцінювати його 

діяльність.  

Дістали подальшого розвитку економіко-математичні підходи для 

визначення оптимальних ставок податків в Україні для максимізації 

економічного зростання, що дозволяє формувати нову податкову схему для 

країни; 

Створені економіко-математичні підходи щодо аналізу впливу фінансової 

політики США та інших розвинутих країн на стан економічної безпеки 

України, що дало можливість запропонувати шляхи мінімізації ризиків для 

економіки нашої держави. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

комплексу економіко-математичних моделей для прийняття управлінських 

рішень органами державної влади, що зацікавлені у підвищенні рівня 

економічної безпеки України в умовах глобалізованого світу та геополітичних 

викликів сьогодення.  

Ключові слова: економічні безпека, бюджетна політика, монетарна 

політика, циклічність світової економіки, гравітаційна модель, панельна 

регресія, нерівність доходів, технологія. 

 

ABSTRACT 
Stavytskyy A. V. Modelling the state economic security in conditions of current 

globalization challenges. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Doctor of Economics degree by speciality 08.00.11 "Mathematical 

Methods, Models and Information Technologies in Economics". – Kyiv National 

Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological principles of research and economic and mathematical models of 

economic security of the country in a globalized environment. 

A complex of economic and mathematical models was developed to determine 

the impact of key economic security indicators on economic, social and 

technological development of the European countries, which is based on the author's 

concept of calculating the state economic security index. It calculated based on a 

unified comparison of the parameters of economic and social development of all 

countries of the world, which enabled to reject using signalling approaches and 

provided a basis for a dynamic comparison of countries. This approach unlike the 

existing methods uses geopolitical factors in the analysis of state economic security. 

It allowed to take into account the trends of change in the countries of the world and 

to identify the external threats and risks for Ukraine's economic security at the 

current stage of development. 
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A gravity economic and mathematical model of the state economic security 

level spread was created, which allowed to analyse the relationship between the level 

of economic security in neighbour countries and to determine the main factors 

influencing the speed of such growth in other states. 

A methodology has been developed to determine the impact of the cyclicality 

of the world economy on the state economic security, which has made it possible to 

divide countries by their vulnerability to global challenges and threats. 

The categorical apparatus is refined, which specifies the definition of 

"economic security" as the correspondence of the indicators of the country's 

development to similar indicators of other states, which allows a dynamic 

comparison of the states without taking into account certain weights, and 

automatically takes into account any fundamental changes taking place in the world. 

The panel regression has been improved to determine the impact of digital 

technologies on indicators of economic growth and social protection of the 

population, which allows developing a strategy for changing the educational process 

in the EU and Ukraine. 

The econometric apparatus has been improved to determine the impact of 

technological change on the level of income inequality in EU countries, which 

makes it possible to use fiscal policy to minimize threats to the state social security. 

The system of economic and mathematical models for defining the role of 

budget factors in ensuring economic security of Ukraine and the EU countries has 

been improved, which made it possible to compare the effectiveness of fiscal 

policies in these countries. An analysis of the effectiveness for the instruments of 

influence will allow the government to conduct its policy more effectively, and the 

experts to evaluate its activities. 

Economic and mathematical approaches for determining the optimal tax rates 

in Ukraine have been further developed to maximize economic growth, which 

allows the formation of a new tax scheme for the country. 

Economic and mathematical approaches to analysing the impact of US and 

other developed countries' financial policies on the state of Ukraine's economic 
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security have been developed, which has made it possible to propose ways to 

minimize the risks for our economy. 

The practical significance of the results is to use a complex of economic and 

mathematical models for making government decisions by public authorities that are 

interested in raising the level of economic security of Ukraine in the conditions of 

the globalized world and the present geopolitical challenges. 

Keywords: economic security, fiscal policy, monetary policy, world economy 

cycles, gravity model, panel regression, inequality of incomes, technology. 
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тіньовою економікою України. Держава та регіони. 2011. №1. С. 11-14. 

(0,78 д.а.) 

26. Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова 

економічної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання 

економіки. 2011. №25. С. 41-46. (0,65 д.а.) 

27. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Проблеми та перспективи 

інноваційного розвитку України. Науково-технічна інформація. 2011. 

№ 4(50). С. 19-24. (авторська модель; 0,66 д.а., з них авторські – 0,33 д.а.) 
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28. Ставицький А.В., Мартинович Д.Є. Моделювання економічних зв’язків 

України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей. 

Держава та регіони. 2012. №2 (65). С. 60-66. (авторська ідея та модель; 

1,6 д.а., з них авторські – 1 д.а.) 

29. Ставицький А.В. Проблема нерівності доходів в умовах глобалізації. 

Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Випуск 27, том 2. С. 

44-51. (1,2 д.а.) 

30. Ставицький А.В., Наумова О.О. Розрахунок інвестиційної безпеки в 

Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Економічні науки. 2014. Випуск 5, частина І. С. 275-279. (авторська ідея 

та модель; 0,5 д.а., з них авторські – 0,25 д.а.) 

31. Ставицький А.В. Роль державних видатків у забезпеченні економічного 

зростання в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. 

№2. С.1353-1359. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/277.pdf 

(0,8 д.а.) 

32. Ставицький А.В. Економетричні дослідження ефективності державних 

витрат в Україні. Молодий вчений. 2015. №2. Ч. 3. С.74-78. (0,5 д.а.) 

33. Ставицький А.В. Проблеми зміни кадрового потенціалу в університетах 

України. Вища освіта України. 2016. №4 (додаток 1). С. 78-81. (0,5 д.а.) 

34. Ставицький А.В. Економічні передумови підвищення якості вищої освіти 

в Україні. Вища освіта України. 2016. №4 (додаток 2). С. 57-61. (0,5 д.а.) 

35. Ставицький А.В. Роль технологічних змін у зростанні нерівності доходів 

населення у ЄС. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: 

ключові тенденції, основні виклики та нові можливості. 2018. Випуск 1. 

С. 263-272. (1,2 д.а.) 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз 

36. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Підходи до аналізу фіскальної політики 

України (1998–2004 роки). Фінанси України. 2006. №2. С.91–100. 



11 
 

 
 

(Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Google 

Scholar, Research Bible, Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований 

у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals) 

(авторська модель; 1,2 д.а., з них авторські – 0,6 д.а.) 

37. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Особливості бюджетного інвестування 

в Україні на сучасному етапі. Фінанси України. 2006. С.46-54. (Журнал 

входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Research 

Bible, Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований у міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals) (авторська 

модель; 1 д.а., з них авторські – 0,5 д.а.) 

38. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Перспективи формування бюджету 

розвитку в Україні. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Економіка.. 2006. №83. С. 22-25. (Індексується в таких 

міжнародних наукометричних базах та депозитаріях як: РИНЦ (E-

Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, 

RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, OCLC WorldCat, 

CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory 

of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor 

(indexed), DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, Researchbib, MIAR, DRJI, 

Infobase, Social Science Research Network, Сabell's) (авторська модель; 0,8 

д.а., з них авторські – 0,4 д.а.) 

39. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Оцінка соціальної спрямованості 

бюджету. Наукові праці НДФІ. 2006. №1 (34). С. 55–66. (Видання входить 

до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, 

Research Bible) (авторська модель; 1,4 д.а., з них авторські – 0,7 д.а.) 

40. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Сучасні підходи до оцінки 

економічного розвитку регіонів України за допомогою виробничих 

функцій. Фінанси України. 2006. №12. С. 61-72. (Журнал входить до 

міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Research Bible, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
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Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований у міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals) (авторська 

модель; 1,4 д.а., з них авторські – 0,7 д.а.) 

41. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Середньострокове планування 

розподілу бюджетних видатків на економічну діяльність. Наукові праці 

НДФІ. 2006. №4 (37). С. 49–55. (Видання входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible.) 

(авторська модель; 0,8 д.а., з них авторські – 0,4 д.а.) 

42. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Дослідження взаємозв'язків 

податкових надходжень до Державного бюджету та основних 

макроекономічних показників на основі VAR-моделей. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.. 2007. 

№91. С.28-31. (Індексується в таких міжнародних наукометричних базах 

та депозитаріях як: РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals 

Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, 

OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories 

(ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, 

EconPapers, CiteFactor (indexed), DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, 

Researchbib, MIAR, DRJI, Infobase, Social Science Research Network, 

Сabell's) (авторська модель; 0,8 д.а., з них авторські – 0,4 д.а.) 

43. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Дослідження впливу інвестицій на 

економічне зростання в Україні за допомогою економетричного аналізу. 

Наукові праці НДФІ. 2007. №1 (38). С. 49–55. (Видання входить до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, 

Research Bible) (авторська модель; 0,8 д.а., з них авторські – 0,4 д.а.) 

44. Ставицький А.В., Хом'як В.Р. Вплив монетарної політики на економічну 

безпеку України. Фінанси України. 2007. №10. С. 51-59. (Журнал входить 

до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Research Bible, 

Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований у міжнародній 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
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наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals) (авторська ідея 

та модель; 1,05 д.а., з них авторські – 0,55 д.а.) 

45. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Економетричне дослідження 

взаємозв’язку інвестицій та економічної безпеки країни. Наукові праці 

НДФІ. 2007. №4 (41). С. 75-80. (Видання входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible) 

(авторська модель; 0,66 д.а., з них авторські – 0,33 д.а.) 

46. Ставицький А.В. Моделювання циклічності світової економіки. Фінанси 

України. 2008. №9. С. 94-102. (Журнал входить до міжнародних 

наукометричних баз Google Scholar, Research Bible, Scientific Indexing 

Services (SIS), зареєстрований у міжнародній наукометричній базі Index 

Copernicus ICI World Journals) (1,05 д.а.) 

47. Ставицький А.В., Коноплястий А.В. Визначення впливу грошово-

кредитної політики на економічну безпеку держави. Наукові праці НДФІ. 

2008. №2 (43). С. 64-73. (Видання входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible) 

(авторська ідея та модель; 1,2 д.а., з них авторські – 0,6 д.а.) 

48. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Інвестиційна складова економічної 

безпеки України. Наукові праці НДФІ. 2008. №3 (44). С. 92-99. (Видання 

входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google 

Scholar, Research Bible) (авторська модель; 0,92 д.а., з них авторські – 

0,46 д.а.) 

49. Ставицький А.В. Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм 

України. Наукові праці НДФІ. 2010. №2(51). С.87-93. (Видання входить 

до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, 

Research Bible) (0,8 д.а.) 

50. Ставицький А.В., Хом'як В.Р. Ефективність монетарного трансмісійного 

механізму в Україні. Фінанси України. 2010. №7. С. 50-58. (Журнал 

входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Research 

Bible, Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований у міжнародній 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
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наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals) (авторська ідея 

та модель; 1,05 д.а., з них авторські – 0,5 д.а.) 

51. Zatonatska T.G. Stavytskyy A.V. The Development of Forecasting Methods 

for Income Tax of Ukraine in the Medium-term. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. 

№141. С. 66-69. (Індексується в таких міжнародних наукометричних 

базах та депозитаріях як: РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus, 

CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic 

Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access 

Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories 

(OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor (indexed), DOAJ, ProQuest, 

CitEc, RedLink, Researchbib, MIAR, DRJI, Infobase, Social Science Research 

Network, Сabell's) (авторська модель; 0,8 д.а., з них авторські – 0,4 д.а.) 

52. Ставицький А.В., Наумова О.О. Аналіз факторів впливу на ефективність 

виконання державних інвестиційних програм в Україні. Вчені записки 

університету «КРОК». Серія «Економіка». 2014. №35. C. 78-85. (Видання 

входить до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar; Ulrichsweb 

Global Serials Directory; Index Copernicus; Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)) (авторська модель; 0,92 д.а., з них авторські – 

0,46 д.а.) 

53. Ставицький А.В. Умови стабільності банківської системи України на 

сучасному етапі. Фінанси України. 2015. №1(230). С. 47-58. (Журнал 

входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Research 

Bible, Scientific Indexing Services (SIS), зареєстрований у міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus ICI World Journals.) (1,44 д.а.) 

54. Затонацька Т.Г., Кузькін Є.Ю., Ставицький А.В. Перспективи та 

передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі. 

Наукові праці НДФІ. 2015. №1. С. 5-18. (Видання входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible.) 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
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(авторська модель; 1,71 д.а., з них авторські – 0,6 д.а.) 

55. Ставицький А.В. Застосування концепції безумовного доходу в економіці 

України. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Економіка. 2016. №1(178). С. 29-

34. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/5. (Індексується 

в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях як: РИНЦ (E-

Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, 

RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, OCLC WorldCat, 

CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory 

of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor 

(indexed), DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, Researchbib, MIAR, DRJI, 

Infobase, Social Science Research Network, Сabell's) (1,3 д.а.) 

56. Кочкіна Н.Ю., Ставицький А.В. Гендерні чинники соціально-

економічного розвитку країни. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. №7(184). С. 14-

20. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/2. (Індексується 

в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях як: РИНЦ (E-

Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, 

RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, OCLC WorldCat, 

CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory 

of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor 

(indexed), DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, Researchbib, MIAR, DRJI, 

Infobase, Social Science Research Network, Сabell's) (авторська модель; 1,6 

д.а., з них авторські – 0,8 д.а.) 

57. Версаль Н.І., Ставицький А.В. Тенденції доларизації банківського 

сектора України. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С.106-117. 

(Журнал входить до міжнародних баз Google Scholar, RePEc, EconLit; 

CrossRef; Index Copernicus; РІНЦ; EBSCO, Ulrich) (авторська модель; 
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1,4 д.а., з них авторські – 0,7 д.а.) 

58. Ставицький А.В., Басала К.О. Оптимізація бюджетної інвестиційної 

діяльності в Україні. Наукові праці НДФІ. 2016. №3(76). С. 122-134. 

(Видання входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, 

Google Scholar, Research Bible.) (авторська модель; 1,6 д.а., з них 

авторські – 0,8 д.а.) 

59. Ставицький А.В., Біличенко М. Моделювання впливу обсягів державного 

боргу на економічне зростання країн світу. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. №2 

(197). С. 49-59. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/197-2/8. 

(Індексується в таких міжнародних наукометричних базах та 

депозитаріях як: РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals 

Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, 

OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories 

(ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, 

EconPapers, CiteFactor (indexed), DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, 

Researchbib, MIAR, DRJI, Infobase, Social Science Research Network, 

Сabell's) (авторська модель; 2 д.а., з них авторські – 1 д.а.) 

60. Kharlamova G.O., Stavytskyy A.V., Nate S. Estimation of Renewable Energy 

Sources Application in the Synergy with European Union Policy. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2018. №3(198). С. 54-65. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-

2667.2018/198-3/7. (Індексується в таких міжнародних наукометричних 

базах та депозитаріях як: РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus 

(ICV 2017: 100.00), CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, 

Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access 

Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor (indexed), DOAJ, 
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ProQuest, CitEc, RedLink, Researchbib, MIAR, DRJI, Infobase, Social 
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ВСТУП  
Актуальність теми. Гарантування стійкості та стабільності розвитку як 

кожної окремої особистості, так і держави загалом, завжди привертало увагу 

дослідників. Однак в останні десятиріччя це питання набуває дедалі більшої 

актуальності, що зумовлено пожвавленням процесів глобалізації, відкритістю 

кордонів країн для переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, 

поглибленням взаємозалежності держав. Це означає, що жодна країна не може 

обирати свою економічну політику без урахування міжнародних тенденцій, 

без аналізу можливого впливу глобальних процесів на стан своєї економіки. 

Проблема вибору оптимальної політики ускладнюється тим, що, враховуючи 

стрімкий розвиток конкуренції, всі рішення потрібно ухвалювати 

максимально швидко. Досвід фінансової кризи 2008 року, військових 

конфліктів останніх років свідчить, що ігнорування викликів, загроз, 

несвоєчасно ухвалені рішення призводять до руйнації економіки, 

розшарування населення, соціальних негараздів.  

Проблема захисту держави від зовнішніх і внутрішніх впливів 

розв’язується підвищенням рівня її економічної безпеки. З теоретичної точки 

зору це питання висвітлено у дослідженнях З. Варналія [21], О. Власюка [27], 

Я. Жаліла [49], В. Мунтіяна [115], Ю. Харазішвілі [234]. В більшості випадків 

аналіз здійснювався на основі сигнальних підходів або через визначення 

певних критичних меж для індикаторів безпеки, перевищення яких було є 

ознакою можливої кризи. Не менш важливою складовою досліджень 

визначення ступеня захищеності держави були роботи О. Баженової [8], 

О. Барановського [11], М. Геєця [31], М. Зацеркляного [73], А. Качинського 

[78], В. Кириленка [81], Т. Клєбанової [82], В. Предборського [142], 

Г. Харламової [226], О. Черняка [231], І. Чорнодіда [235], присвячені 

економіко-математичному моделюванню структурних елементів економічної 

безпеки, у яких визначалися фактори впливу на певні індикатори, що давало 

змогу формувати певну економічну політику. Потужні дослідження були 

проведені і за кордоном. У значній частині досліджень, зокрема [296], [332], 
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[374], [430], основний акцент робився на забезпеченні саме соціального 

аспекту економічної безпеки, захищеності певної особи, можливості її 

соціального та економічного розвитку. Інша частина робіт [349], [387], [423] 

досліджувала ймовірність настання економічної кризи внаслідок порушення 

макроекономічних балансів. Третій напрям охоплює роботи, що пов’язані з 

гарантуванням економічної безпеки певної галузі, зокрема, енергетичної [255], 

[259], [361], [375]. 

Однак дотепер науковцям не вдалося вибудувати однозначного 

загальноприйнятого часового ряду, який би адекватно відображав динаміку 

економічної безпеки не тільки України, а й інших країн, зокрема наших 

сусідів. Отож, необхідність розробки теоретичних і методологічних засад 

оцінювання економічної безпеки та моделювання її уніфікованого 

репрезентативного динамічного індикатора у порівнянні зі світовим 

масштабом, вивчення його впливу на показники розвитку країн світу, 

визначили мету дисертації.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота у частині моделювання економічної безпеки України є 

складовою науково-дослідних робіт економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: №16БФ040-01 

«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектора економічного 

розвитку України: концептуальні засади, виклики, протиріччя» 

(реєстраційний номер 0116U004822), 16КФ040-03 «Міграція та 

макроекономічний розвиток в країнах Східноєвропейського партнерства: 

необхідні реформи», 16КФ040-04 «Оцінка стабільності національної безпеки: 

нові рамки для аналізу».  

Особистий внесок автора полягає у розкритті сутності поняття 

«економічна безпека країни», узагальненні існуючих у світовій практиці 

методів побудови системи індикаторів економічної безпеки, формуванні 

концепції оцінювання стану економічної безпеки на основі порівняння 

розвитку країн світу.  
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування шляхів 

забезпечення якісних змін у методології оцінки та моніторингу економічної 

безпеки та розробка комплексу економіко-математичних моделей, які дали 

змогу врахувати глобалізаційні процеси та геополітичний вплив. Для 

досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання:  

• проаналізувати еволюцію наукових поглядів про економічну безпеку 

держави, методи її оцінки, динаміку розвитку у сучасному світі;  

• визначити роль геополітичних чинників та їх вплив на економічну 

безпеку держави;  

• розкрити загрози економічній безпеці за умов глобалізації, наростання 

військових та економічних конфліктів між країнами;  

• дослідити роль найбільших загроз і викликів для економічної безпеки 

України в умовах глобалізації;  

• узагальнити теоретико-методологічні основи розрахунку індексу 

економічної безпеки держави;  

• запропонувати концепцію моделювання індексу економічної безпеки 

держави на основі порівняння внеску країн у розвиток світової 

економіки;  

• запропонувати та практично реалізувати якісно змінену методологію 

оцінювання та моніторингу економічної безпеки держав Європи у 

динаміці для визначення загальних тенденцій їх розвитку;  

• визначити вплив циклічності світової економіки на стан економічної 

безпеки держави;  

• розробити комплекс економіко-математичних моделей для визначення 

впливу основних загроз економічній безпеці держав Європи, зокрема, 

у соціальній сфері;  

• ідентифікувати роль цифрових технологій у зміцненні економічної 

безпеки держави;  

• розробити моделі для визначення можливості поширення рівня 

економічної безпеки держав на країни-сусіди;  
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• дослідити роль податково-бюджетної політики у гарантуванні 

економічної безпеки держави;  

• визначити вплив боргового навантаження держави при забезпеченні 

економічної безпеки;  

• проаналізувати роль грошово-кредитної політики у державі при 

забезпеченні економічної безпеки;  

• дослідити роль зовнішнього фінансового впливу на економічну 

безпеку України;  

• сформувати пропозиції щодо гарантування економічної безпеки 

України на основі розроблених економіко-математичних моделей за 

допомогою бюджетної та монетарної політики.  

Об’єктом дослідження є процес забезпечення економічної безпеки 

держави в умовах сучасного глобалізованого світу.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та 

економіко-математичні моделі визначення стану та аналізу економічної 

безпеки, а також її комплексної оцінки як держав Європи, так й України 

зокрема.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

слугують загальнонаукові та специфічні методи дослідження, а саме: 

історичний метод застосовувався при визначенні еволюції поняття 

економічної безпеки країни; методи аналізу і синтезу – при висвітленні 

теоретичних засад дослідження і моделювання економічної безпеки держави, 

системний підхід – при розробці концепції розрахунку індексу економічної 

безпеки країни; метод порівняння – для визначення відмінностей у стані 

економічного розвитку країн Європи; методи економіко-статистичного 

аналізу – для визначення сучасних тенденцій світової економіки, розвитку та 

поширення економічних циклів; методи економіко-математичного 

моделювання, зокрема, методи економетричного моделювання, серед яких: 

економетричні регресії – для аналізу тенденцій економічного розвитку країн і 

визначення циклічності їх розвитку, визначення впливу макроекономічних 
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факторів на стан економічної безпеки за збереження існуючих тенденцій; 

векторні моделі авторегресії – для аналізу впливу монетарних і бюджетних 

механізмів на стан економічної безпеки держави; дослідження 

взаємозалежності темпів зростання валового внутрішнього продукту, 

макроекономічних показників держав світу; панельні регресії – для аналізу 

впливу різноманітних факторів на стан економічної безпеки країн ЄС; 

визначення впливу цифрових технологій у країнах Європи; визначення зміни 

нерівності доходів населення України та країн ЄС.  

Інформаційною базою дослідження слугують наукові праці вітчизняних 

і зарубіжних вчених-економістів, статистичні дані Державної служби 

статистики України, Національного банку України, Міжнародного Валютного 

Фонду (бази даних World Economic Outlook Databases, Balance of Payments 

Statistics, International Financial Statistics), Світового банку (бази даних World 

Bank Open Data, G20 Financial Inclusion Indicators, Sustainable Development 

Goals, World Development Indicators, Global Economic Prospects, Health Equity 

And Financial Protection Indicators, International Debt Statistics, Doing Business, 

Human Capital Index, Worldwide Governance Indicators, Jobs, Poverty And Equity 

Database, Efficiency Of Public Spending In Education, Health, And Infrastructure, 

Global Financial Development, Global Financial Inclusion (Global Findex) 

Database), Євростату, Європейської комісії, державних статистичних служб 

країн світу, періодичні видання, а також матеріали вітчизняних і зарубіжних 

організацій.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

шляхів забезпечення якісних змін у методології оцінювання та моніторингу 

економічної безпеки через розробку теоретичних і методологічних засад та 

комплексу економіко-математичних моделей аналізу економічної безпеки 

країн Європи та України, з урахуванням глобалізаційних процесів і 

геополітичного впливу. Найбільш вагомими науковими результатами, що 

отримані автором, містять елементи наукової новизни та виносяться на захист, 

є такі:  

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/g20-financial-inclusion-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/g20-financial-inclusion-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/sustainable-development-goals
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/sustainable-development-goals
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-prospects
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/hefpi
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/hefpi
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/international-debt-statistics
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/doing-business
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/human-capital-index
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/jobs
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/jobs
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/jobs
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/jobs
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/poverty-and-equity-database
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/poverty-and-equity-database
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/efficiency-public-spending-education-health-and-infrastructure
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/efficiency-public-spending-education-health-and-infrastructure
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-global-findex-database
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-global-findex-database
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-global-findex-database
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вперше  

• запропоновано якісні зміни у методології оцінювання та моніторингу 

економічної безпеки, які полягають у розробці нової концепції розрахунку 

індексу економічної безпеки держави на основі порівняння індикаторів різних 

країн, що дасть змогу враховувати вплив глобалізаційних процесів і 

геополітичних викликів у забезпеченні захисту країни;  

• розроблено комплекс економіко-математичних моделей для визначення 

впливу ключових показників економічної безпеки на стан економічного, 

соціального, технологічного розвитку країн Європи, який базується на 

авторській концепції розрахунку індексу економічної безпеки держави 

шляхом уніфікованого порівняння параметрів економічного та соціального 

розвитку всіх країн світу, що дало змогу відійти від використання сигнальних 

підходів і зменшити ступінь суб’єктивізму при обчисленні, а також створити 

базу для динамічного порівняння економічної безпеки країн;  

• побудовано гравітаційну економіко-математичну модель поширення 

рівня економічної безпеки держави, що дало змогу проаналізувати 

взаємозв’язок між рівнями економічної безпеки країн-сусідів, визначити 

основні чинники, що впливають на швидкість економічного зростання 

держав. Це дає можливість кількісного вимірювання пасивного 

розповсюдження економічної безпеки між країнами сусідами та завдяки 

цьому оптимізувати державні витрати за певних ситуацій;  

• розроблено теоретико-методологічні засади визначення впливу 

циклічності світової економіки на стан економічної безпеки окремої країни, 

що дало змогу поділити країни за ступенем їх вразливості щодо глобальних 

викликів і загроз. Такий підхід дозволив досліджувати динаміку економічних 

циклів у країнах світу, визначати спільні та відмінні ознаки економічного 

розвитку, провести аналіз уніфікації економічних циклів;  

удосконалено  

• категоріальний апарат, що уточнює визначення поняття «економічна 

безпека держави», як відповідність показників розвитку країни аналогічним 
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індикаторам інших держав, що дає змогу проводити динамічне порівняння 

держав без урахування певних ваг, а також автоматично враховувати 

фундаментальні зміни, що відбуваються у світі;  

• регресійний підхід для визначення впливу показників економічного 

зростання та соціальної захищеності населення на розвиток цифрових 

технологій, який полягає у вивченні взаємозв’язку індексу розвитку 

цифровізації країн Європи, обсягів споживання, рівня безробіття, що дозволяє 

розробити засоби стимулювання перенавчання населення в країнах ЄС та 

Україні;  

• економетричний апарат для визначення впливу технологічного 

розвитку на зміну рівня нерівності доходів у країнах ЄС, який реалізовано за 

допомогою вивчення впливу зростання продуктивності праці на рівень 

майнового розшарування громадян Європи, що дає можливість 

використовувати податково-бюджетну політику для нівелювання загроз 

соціальній безпеці держави;  

• регресійні підходи, що дозволяють визначити вплив розміру 

державного боргу на економічне зростання в державі, які полягають у 

моделюванні порогових співвідношень боргу до ВВП та експорту для різних 

груп країн;  

дістали подальшого розвитку  

• система економіко-математичних моделей визначення ролі бюджетних 

факторів у забезпеченні економічної безпеки України та країн ЄС, що дало 

змогу порівняти ефективність бюджетної політики цих держав. Аналіз 

ефективності інструментів впливу допоможе уряду більш ефективно 

проводити свою політику, а експертам – оцінювати його діяльність;  

• економіко-математичні підходи до визначення оптимальних ставок 

податків в країні з метою максимізації економічного зростання, що дає змогу 

окреслити нові тренди податкової політики;  
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• економіко-математичні підходи до аналізу впливу фінансової політики 

США та інших розвинених країн на стан економічної безпеки України, які 

полягають у моделюванні ефекту впливу зміни ключової ставки ФРС на 

показники макроекономічного та фінансового розвитку, що дало можливість 

запропонувати шляхи мінімізації ризиків для економіки нашої держави.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

комплексу економіко-математичних моделей для ухвалення управлінських 

рішень органами державної влади, що зацікавлені у зміцненні економічної 

безпеки України в умовах глобалізованого світу та геополітичних викликів 

сьогодення.  

Основні наукові розробки та пропозиції впливу податково-бюджетних 

важелів на економічну безпеку України, удосконалення макроекономічного та 

бюджетного прогнозування, підвищення ефективності державної 

інвестиційної діяльності увійшли до звітних матеріалів Науково-дослідного 

фінансового інституту при виконанні науково-дослідних робіт за темами: 

«Розробка методики прогнозування обсягу валового внутрішнього продукту 

на середньострокову перспективу» (№ ДР 0106U009169), «Удосконалення 

управління бюджетними видатками на економічну діяльність» (№ ДР 

0106U009170), «Розробка моделі прогнозування інфляції на середньострокову 

перспективу» (№ ДР 0106U009172), «Бюджетне регулювання інвестиційних 

процесів в Україні» (№ ДР 0107U003825), «Теоретичні основи формування 

бюджетної політики в системі регулювання соціально-економічного розвитку 

країни» (№ ДР 0109U001968), «Прогнозування макроекономічних наслідків 

впровадження податкового кодексу України» (№ ДР 0110U005998), 

«Теоретико методичні засади формування та підвищення ефективності 

державних інвестиційних програм» (№ ДР 0112U003367), «Державна 

інвестиційна діяльність: бюджетне інвестування та моніторинг» 

(№ ДР0115U000948) (довідка №77020-07/370-1 від 09.12.2018).  

Результати дисертаційної роботи використані при розробці наукового 

дослідження «Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти» (державний 
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реєстраційний номер – 0115U002182) відділом політики та врядування у 

вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України. Зокрема, у дослідженні 

взяті до уваги економічні передумови підвищення якості вищої освіти в 

Україні, яка слугує основою для гарантування розвитку людського 

потенціалу, що є структурною складовою економічної безпеки країни (довідка 

№54 від 22.02.2019).  

Практичні положення дисертаційної роботи апробовані у межах 

діяльності проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та 

Національна команда експертів з реформування вищої освіти України» в 

частині визначення взаємозв’язку між якістю вищої освіти України та рівнем 

економічної безпеки держави. Зокрема, запропоновані моделі дали змогу 

поширити механізми мотивації викладацького складу та студентів до участі у 

розвитку внутрішньої системи гарантування якості вищої освіти; визначити 

економічні передумови для формування нової моделі управління закладами 

вищої освіти. Матеріали дослідження використовувалися під час проведення 

семінарів і тренінгів представників закладів вищої освіти для розвитку 

компетентностей з побудови внутрішньої системи розвитку персоналу, 

забезпечення якості і впровадження інструментів Болонського процесу 

(довідка №1199 від 15.03.2019).  

Результати дослідження використані при розробці концепції розбудови 

економічної безпеки України та для ідей, сконцентрованих у книзі «Біла книга 

економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний 

виміри» (довідка №32 від 5.04.2019).  

Отримані наукові результати дисертаційного дослідження апробовані та 

запроваджені у навчальному процесі на кафедрі економічної кібернетики 

економічного факультету в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка при викладанні навчальних дисциплін «Економетрика», 

«Моделювання мікроекономічних процесів», «Системи обробки економічної 

інформації» (довідка №013/53 від 06.02.2019).  
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Основні результати дослідження є складовою проекту «Дослідження 

пріоритетних загроз безпеці Сумської області», який реалізується Центром 

досліджень регіональної безпеки при Сумському державному університеті. 

Зокрема, Центр прийняв до розгляду пропозиції та використовує їх для 

прогнозування та аналізу стану економічної безпеки країни: систему 

розрахунку інтегрального показника економічної безпеки; роль економічної 

безпеки держави в умовах сучасних геополітичних викликів; ризики та 

загрози економічній безпеці держави та механізми превентивних заходів; 

геоекономічні сценарії та прогнозні моделі (довідка №37 від 29.03.2019).  

 Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому розроблено концепцію 

розрахунку індексу економічної безпеки, створено комплекс економіко-

математичних моделей для її аналізу. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, що виносяться на захист, отримано автором особисто. 

Дисертаційна робота не містить матеріалів кандидатської дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження представлені на наступних міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: X науково-

методичній конференції „Проблеми економічної кібернетики” з нагоди 40-ї 

річниці „Економічної кібернетики” в Україні. (Київ, 15-17 вересня 2005 року); 

Всеукраїнській науково- практичній конференції "Сучасні моделі і методи 

прогнозування соціально- економічних процесів" (Київ, 13-14 квітня 2006 

року); V науково-практичній конференції "Дослідження та оптимізація 

економічних процесів" (Харків, 23-24 листопада 2006 року); Міжнародній 

конференції HAICTA 2006 “Information Systems in Sustainable Agriculture, 

Agroenviroment and Food Technology” (Volos, Greece, 20-23 вересня 2006 

року); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика 

підприємництва» (Алушта, 10-12 травня 2007 року); Міжнародній науково- 

практичній конференції «Особливості фінансово-бюджетного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіону» (Чернівці, 8-9 жовтня, 2007 року); 
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IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку 

фінансової системи України в умовах євроінтеграції» (Львів, 19-20 жовтня 

2007 року); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально–

економічний розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального 

суспільства” (Дніпропетровськ, 21 березня 2008 року); V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теорія та практика економіки та 

підприємництва» (Алушта, 5–7 травня 2008 року); Міжнародній конференції 

“Economic Transformation of Central and Eastern European Countries” (Vilnius, 

Lithuania, 19-20 вересня 2008 року); V Всеукраїнській науково- практичній 

конференції “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи 

України” (Київ, 20-22 жовтня 2008 року); Міжнародній конференції 

«Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах 

євроінтеграційних процесів» (Чернівці, 6-7 листопада 2008 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Прогнозування соціально-

економічних процесів» ПСЕП-2009 (Київ, 16-17 квітня 2009); VI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теорія та практика економіки та 

підприємництва» (Алушта, 4-6 травня 2009 року); Науково-практичній 

конференції «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 

Украины» (Алушта, 1-3 жовтня 2009 року); VII Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія та практика економіки та підприємництва» 

(Алушта, 11-13 травня 2010 року); ІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми та перспективі розвитку економіки 

України» (Алушта, 30 вересня – 2 жовтня 2010 року); X Ювілейній 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку економіки України» (Алушта, 2-4 жовтня 2011 року); 

IX Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика 

экономики и предпринимательства» (Алушта, 3-5 травня 2012 року); 

X Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика 

экономики и предпринимательства» (Гурзуф, 25 – 27 квітня 2013 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку світової 
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економіки в умовах глобалізації» (Черкаси, 27-28 грудня 2013 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Прогнозування соціально-

економічного розвитку національної економіки» (Одеса, 24-25 січня 2014 

року); Науково-практичній інтернет-конференції «Реформування податкової 

системи України в контексті глобалізаційних викликів» (Ірпінь, 21 листопада 

2014 року); ІI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання економічних наук» (Київ, 13-14 березня 2015 року); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сполучені Штати Америки у сучасному 

світі: політика, економіка, право, суспільство” (Львів, 15 травня 2015 року); 

Науково-практичній конференції «Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних 

передумов розвитку економіки» (Київ, 5-6 листопада 2015 року); 

Міжнародній науковій конференції “Economy without borders: integration, 

innovation, cross-border cooperation” (Каунас, Литва, 26 серпня 2016 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова економічної освіти 

та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа 

розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань» (Київ, 

29-30 вересня 2016 року); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Науковий диспут: питання економіки та фінансів» (Київ, 30 вересня 2016 

року); І Міжнародній науково практичній конференції «Реформа освіти в 

Україні: інформаційно-аналітичне забезпечення» (Київ, 29 листопада 2017 

року); V Науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний стан та перспективи» (Харків, 9 лютого 2018 

року); Національному форумі «Україна 2030» (Київ, 14 червня 2018 року); 

Науково-практичній конференції «Громадське здоров’я: проблеми та 

перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада 2018 року); ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології управління 

бізнесом" (Київ, 14 лютого 2019 року) та ін. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 112 наукових праць 

загальним обсягом 296,49 д. а. (з них 83,29  д. а. належить особисто автору), а 
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саме: одноосібна монографія (19,0 д. а.) та розділи у 5 колективних 

монографіях (135,14 д. а., з них 6,78 д. а. авторські), 29 статей у наукових 

фахових виданнях загальним обсягом 27,61 д. а. (з них 18,81 д. а. авторські); 

40 публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях 

України, що включені до міжнародних наукометричних баз (56,49 д. а., з них 

30,94 д. а. авторські), 4 публікації у неперіодичних міжнародних виданнях 

(53,5 д. а., з них 3,76 д. а. авторські), 33 публікації за матеріалами конференцій 

(4,75 д. а., з них 4,0 д. а. авторські).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 531 сторінку. Основний зміст дисертації, що викладено 

на 492 сторінках, містить 60 таблиць, 75 рисунків та формули. Дисертація 

містить 8 додатків. Список використаних джерел налічує 526 найменувань. 
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Розділ 1. Теоретичні основи дослідження економічної безпеки 
держави 

1.1. Генезис та еволюція підходів до категорії «економічна 
безпека держави» 

Повноцінне існування держави у сучасному розумінні неможливе без 

гарантування її економічної безпеки. Проблеми економічної безпеки здавна 

приваблюють увагу світових держав, але сам термін “економічна безпека” 

отримав достатньо широке розповсюдження лише у 80-х роках XX століття. 

Початок фінансово-економічної кризи 2008 року змусив усвідомити, що будь-

які глобалізаційні процеси потрібно не тільки чітко розуміти, а й 

контролювати. В умовах посилення міждержавної конкуренції, вирівнювання 

законодавчих актів в різних країнах, відкритості кордонів роль гарантування 

економічної безпеки держави залишається фактично єдиним механізмом для 

забезпечення економічного зростання, удосконалення структури економіки. 

Для створення адекватного інструментарію такого впливу потрібно 

проаналізувати розвиток поглядів про роль держави у забезпеченні 

економічної безпеки.  

Звичайно, що у давні часи не існувало самого поняття економічної 

безпеки, проте були функції, які на даний момент відносяться до даного 

поняття.  

Надзвичайно важливою була роль держави у цивілізаціях Стародавнього 

Сходу. Зокрема, панівною була державна власність на землю, рабів при 

збереженні общинного землекористування, здійснюючи державний контроль 

над розподілом, споживанням, поведінкою і навіть образом мислення 

громадян. Фактично, саме активна участь держави у економічних процесах 

регламентувала господарське життя, що призвело до виникнення конкретних 

економічних наук – статистики, обліку та аналізу господарської діяльності, 

управління тощо [77]. 
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Питання економічної, а відповідно, і національної безпеки знаходили своє 

місце у різноманітних трактатах, у яких пропагандується ідея централізму. 

Так, у видатній пам’ятці староіндійської економічної думки IV-III ст. до н.е. 

трактаті «Артхашастра» [7] піднімається питання про роль держави, що має 

полягати у колонізації окраїн, будівництві шляхів, поселень, плантацій, 

розробці родовищ, іригаційної системи, розвитку промислів, організації 

царського господарства тощо, наповненні державної скарбниці при 

збереженні активного балансу державного бюджету. 

У стародавньому Китаї мислитель Конфуцій значну увагу приділяв 

турботі держави про народний добробут, забезпечення соціальної 

стабільності, залучення населення до громадських робіт. До важливих 

функцій держави у Китаї відносилося накопичення товарних запасів у період 

здешевлення продукції та їх реалізація у періоди подорожчання. Іншими 

словами, обґрунтовувалася необхідність створення державного резерву, який 

би вирівнював ціни у довгостроковій перспективі. Також, одним з завдань 

держави було підтримання купівельної вартості грошової одиниці. Пізніше, у 

середньовічних уявленнях, правителі мали здійснювати контроль за цінами, 

послабляючи сезонні впливи. 

Інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі, ліквідація політичної 

роздробленості у західноєвропейських країнах, бурхливий процес 

становлення централізованих національних держав та інші фактори призвели 

до появи меркантилізму, характерною рисою якого був яскраво виражений 

протекціонізм. Роль держави зводилася до створення умов для забезпечення 

активного грошового балансу. Фактично, спочатку ця проблема 

розв’язувалася за допомогою різноманітних заборон та обмежень щодо 

імпорту товарів та дорогоцінних металів. Пізні меркантилісти відстоювали 

економічні заходи реалізації вищезазначеної мети: державна підтримка 

вітчизняного виробництва, заохочення створення мануфактур, торгових 

компаній, проведення митної політики, законодавчого обмеження заробітної 

плати та регламентації споживання. 
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Слід зазначити, що саме з меркантилізмом пов’язані перші спроби 

осмислення загальноекономічних проблем на рівні національної економіки в 

цілому, а також виявлення ролі держави у економічному житті. Крім того, 

меркантилісти були розробниками теорії міжнародної торгівлі, показали її 

прямий зв’язок з внутрішнім розвитком країни. Фактично, саме вони постали 

вперше перед проблемою світової глобалізації економічного життя та його 

впливу на соціально-економічний розвиток окремої країни. 

Аналіз процесу відтворення на макроекономічному рівні за допомогою 

економічної таблиці Ф. Кене став проривом у світовій економічній науці, 

дозволив по-новому розглянути роль держави у економічному процесі. 

Завдяки застосуванню запропонованого апарату з’явилася можливість 

використовувати агреговані показники на рівні національного господарства в 

цілому для прийняття рішень. На основі власних досліджень школа фізіократів 

запропонувала свою ідею справедливого оподаткування в країні, яка 

зводилася до стягнення земельної ренти.  

У роботі А. Сміта [163] при обґрунтуванні економіки «невидимої руки» 

вказуються такі найважливіші вимоги до держави: захист суспільства від 

насильства та можливого вторгнення інших країн чи організацій, забезпечення 

кожної особи суспільства від несправедливості та утисків з боку інших його 

членів, створення та утримання суспільних споруд, у яких не можуть бути 

зацікавлені певні окремі особи. Всі наведені тези безперечно входять у сучасне 

розуміння національної безпеки будь-якої країни, проте з точку зору останніх 

викликів вони здаються недостатніми.  

Розвиток класичної школи політичної економії пов’язаний з 

запереченням активного державного регулювання економіки внаслідок віри у 

«невидиму руку». Як не дивно, одним з виключень з цього правила був саме 

американський економіст Г. Кері [97], який обґрунтовував необхідність 

протекціоністських заходів США щодо Англії.  

Лише у XIX ст. у роботі Дж. Мілля [111] була подана спроба описати 

завдання держави у ринковій економіці. У його роботі відбулося 
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розмежування статичного та спекулятивного стану ринку, що призвело до 

аналізу протікання економічних криз в країні. Основним економічним 

важелем впливу держави на процеси виробництва та розподілу вважалася 

податкова система, одним з елементів якої мав стати неоподаткований 

мінімум. 

Посилення ролі держави вимагав С. Сісмонді [160], який вказував, що 

вона має регулювати темпи економічного зростання, забезпечувати поступову 

еволюцію суспільства, проводити активну соціальну політику. 

Еволюційні зміни кінця XIX – початку XX ст. дали можливість для 

реформування соціально-економічних відносин на шляху «соціального 

партнерства». Зрозуміло, що участь держави у такому партнерстві виявлялася 

бажаною за умови, що вона виступала би важливим інститутом управління 

економікою, підвладного суспільному контролю, гаранта громадянського 

миру на основі демократичного політичного консенсусу [391]. Розвиток 

соціал-демократичних ідей призвів до розуміння активного втручання 

держави з метою соціального забезпечення, задоволення вищих потреб 

суспільства. 

В той же час у Німеччині камералісти розглядали державу як 

найголовніший інститут у ієрархії суспільних явищ, відстоюючи тезу про 

визначальну роль людини у суспільному процесі. Зокрема, Ф. Ліст 

стверджував, що політична економія має вивчати «як за допомогою 

національних продуктивних сил найкраще та найдоцільніше розробити 

національні природні джерела, щоб забезпечувати національне існування, 

національний добробут і майбутнє нації.» [100] Таке формулювання дуже 

близьке за духом до сучасного визначення економічної безпеки, оскільки у 

своїх роботах вчений шукав оптимальне поєднання між різними галузями 

народного господарства, стимулювання науки, розвиток інфраструктури 

тощо. Саме йому належить теза про те, що економічна політика держави має 

враховувати специфіку кожного етапу господарського прогресу нації. 

Враховуючи це, вчений ставив передусім стратегічні інтереси держави, а тому 
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засуджував політику сліпого фрітрейдерства, не зважаючи на можливості 

конкретної країни. 

Подальші дослідження показували необхідність державного втручання в 

економіку для досягнення ринкової рівноваги. Зокрема, А. Пігу обґрунтовував 

необхідність участі держави за допомогою оподаткування та певного 

контролю за цінами та обсягом виробництва (особливо в умовах монополізації 

економіки) [137].  

Лише Дж. Кейнс [80] вперше показав, що бюджетна та грошово-кредитна 

політика держави суттєвим чином визначає стан економіки країни. Згідно з 

Дж. Кейнсом прямі державні видатки стимулюють ефективний попит, що 

збільшує ВВП країни. З цієї причини вчений виступав за бюджетне 

фінансування суспільних робіт, що дозволяло зменшити безробіття та 

збільшити попит. Саме переважно на кейнсіанських ідеях базувалося 

державне регулювання ринку у 50-70 роках ХХ ст. Особливо значними були 

результати такої політики при врахуванні різноманітних теорій економічного 

циклу, що давало можливість за допомогою державного втручання значно 

послабити негативні тенденції у економіці.  

Одним з найбільших досягнень кейнсіанської теорії була можливість 

розгляду моделей загальної рівноваги, що пояснювали зв’язок між випуском, 

ставкою відсотку та цінами. Проте висновки за такими моделями не могли 

задовольнити необхідну точність прогнозів, що призвело до появи 

неокласичних моделей, у яких досліджувалося питання очікувань агентів 

ринку. Остання криза показала, що й такі моделі не можуть адекватно 

описувати економічні процеси. Можна прийти до висновку, що спрощення 

сучасної макроекономічної думки не є корисними у реальній економіці [514]. 

Неоліберальні течії ХХ ст. відстоювали ідею так званої сильної держави, 

коли держава не втручається у господарські процеси, а лише створює 

необхідні правові умови для їх безперешкодного руху [124].  

Стратегія державного регулювання у концепції нової неокласичної школи 

складалася з розширення функцій грошово-кредитного регулювання, відмови 
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від бюджетного впливу на виробничі процеси, зменшення бюджетних витрат, 

скорочення соціальної інфраструктури, зниження соціальних виплат. 

Невід’ємною рисою інституціональних теорій є проблема створення 

системи соціального контролю над економікою, що має бути пов’язана з 

активною діяльністю держави. Зокрема зазначалося, що антимонопольна 

діяльність держави є однією з найважливіших областей для державного 

втручання. До відповідних дій інституціоналісти відносять реформи великих 

корпорацій, питання ціноутворення, зайнятості, регулювання грошово-

кредитного ринку та фінансово-бюджетної системи. Особливо важливим є 

участь держави у розгортанні фундаментальних досліджень, реалізації 

комплексних наукових програм, дослідження природоохоронних проблем. 

Принципово нове вирішення однієї з центральних проблем щодо 

оптимального державного регулювання запропонував Р. Коуз у середині ХХ 

століття. Згідно з його теорією державна допомога має полягати у створенні 

умов, перш за все правових, які дають можливість ринку самостійно 

вирішувати нестандартні ситуації сучасної цивілізації. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин, національна 

економічна безпека є вирішальною умовою дотримання та реалізації 

державних і недержавних інтересів країни. Під час глобалізаційних процесів 

дії інших країн суттєво впливають на стан власної країни. Всі проблеми стають 

загальними, а тому і потребують загального розв’язку.  

Економічна безпека є провідною складовою національної безпеки. Вона 

відбиває причинно-наслідковий зв'язок між економічною могутністю країни, 

її воєнно-економічним потенціалом та національною безпекою. Цей зв'язок 

передбачає з боку держави свідоме підтримання певних пропорцій між 

нагромадженням валового внутрішнього продукту і військовим будівництвом 

для забезпечення кількісних та якісних параметрів обороноздатності. 

Серед сучасних вчених поняття економічної безпеки трактується по-

різному. Зокрема, під економічною безпекою Б. Бузан [286] розуміє такий стан 

економіки, коли негативний зовнішній вплив на економічне благополуччя, 
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стабільність внутрішнього ринку країни нейтралізується резервами самої 

країни, що дозволяє зберегти її стабільність. Таким чином, однією з основних 

ознак економічної безпеки є економічна стабільність. Проте таке тлумачення 

використовується лише у вузькому сенсі. У широкому розумінні економічна 

безпека має бути обов’язково пов’язаною з динамікою розвитку суб’єктів 

економічних відносин, з ризиком досягнення тих чи інших цілей. В той же час 

на думку М.О. Черевко термін «економічна безпека» взагалі треба замінити 

терміном «економічна стійкість». Тобто, стійкість виробництва і 

товарообмінів під дією зовнішніх стосовно економіки впливів на неї.» [229] 

У праці [127] визначення терміну «економічна безпека» подається як «стан, 

в якому народ (через державу) може суверенно, без втручання і тиску ззовні, 

визначати шляхи і форми свого економічного розвитку». Таке визначення 

відносить цей термін до політичної економії та геополітики, оскільки воно тісно 

пов'язано з економічної незалежністю, стабільністю, економічним 

суверенітетом тощо.  

Л. Абалкін вирізняє в економічній безпеці сукупність умов факторів, 

забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність до 

постійного відновлення і самовдосконалення [1]. Стан економічної безпеки 

країни С. Глазьєв характеризує за допомогою достатньо повної системи 

макроекономічних індикаторів, що описують її економічний стан, 

використання потенціалу, якість життя населення [33].  

В.С. Загашвілі визначає мету економічної безпеки не через утримання 

економіки від падіння, а як її зростання, не протидію її ослабленню, а сприяння 

її посиленню [52]. До категорії економічної безпеки тоді слід включати 

наступні елементи: можливість здійснення економічного суверенітету, 

підвищення конкурентоспроможності, економічне зростання, зростання 

добробуту або якості життя, відповідну міжнародну структуру торгівлі та 

геополітичних відносин. 

Окремий інтерес для аналізу посідає вітчизняна школа політичної 

економії. В цілому, питання втручання в ринкову економіку держави в 
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українській економічній літературі було дискусійним. Зокрема, С. Булгаков 

вважав неприпустимим втручання держави, в той час як К. Воблий та 

В. Яроцький підтримували думку, що державне втручання є єдиним 

механізмом узгодження інтересів всіх суб’єктів господарської діяльності. 

Частина економістів дотримувались більш зваженої оцінки державного 

регулювання та ринкових процесів (В. Левитський, Д. Піхно, М. Бернацький, 

В. Желєзнов, М. Соболєв та ін.). Зокрема, ідею змішаної економіки 

запропонував В. Левитський, чого на думку вченого можна було досягти 

шляхом усуспільнення приватної власності і окремих галузей народного 

господарства як державними, так і комунальними органами [98]. Д.Піхно в 

цілому підтримував ідею втручання в економіку, проте закликав з 

обережністю ставитися до протекціоністських заходів, які вважав 

малоефективними. На його думку, влада має визначати та підтримувати 

найбільш перспективні виробництва, але підтримка має бути пов’язана з 

митною політикою, охороною та захистом вітчизняної промисловості від гніту 

зарубіжної конкуренції. М. Туган-Барановський вважав, що за умов 

раціонального розподілу ресурсів можливий безкризовий розвиток 

капіталістичної економіки [223]. Представники вітчизняної школи вказували, 

що для розвитку народного господарства роль держави має важливе значення 

особливо при запобіганні кризових явищ. М. Алексєєнко аналізував ті функції, 

які має виконувати держава, не порушуючи принципу вільної конкуренції [3]. 

Очевидно, що політика у сфері забезпечення національної безпеки 

України повинна бути виваженою, основаною на наукових підходах, 

відповідати інтересам людини, суспільства і держави. У сучасних умовах 

проблема економічної безпеки стає фундаментом усієї економічної політики і 

стратегії України, задає контури усіх основних політичних рішень. Як зазначає 

В.І. Кириленко «додатковим поштовхом до аналізу служить відсутність 

реальних механізмів, які забезпечують стійкий розвиток, а часто і пряме 

нехтування економічною державою» [81]. 
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Досягненню цієї мети сприяє ефективне формування державної стратегії 

економічної безпеки, яка в свою чергу є складовою частиною системи 

національної безпеки України. Завданням цієї стратегії є досягнення такого 

рівня розвитку економіки країни, що гарантує прийнятні умови для життя і 

розвитку особистості, стійкий соціально-економічний розвиток, військово-

політичну стабільність, суверенітет та цілісність держави, її здатність 

протистояти впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, тощо. 

Дослідження С. Власюка показали, що стратегія економічної безпеки має 

включати [27]:  

• аналіз та опис зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці; 

• визначення і моніторинг індикаторів, що посилюють або зменшують 

стійкість соціально-економічного стану держави; 

• вказування критеріїв або граничних значень показників, які 

характеризують інтереси держави та відповідають вимогам її 

економічної безпеки; 

• розробку економічної політики, яка охоплює механізми врахування 

факторів, що впливають на стан економічної безпеки; 

• механізм забезпечення економічної безпеки країни, захисту її життєво 

важливих інтересів. 

Зазначена мета досягається шляхом проведення відповідної внутрішньо- 

та зовнішньоекономічної політики, яка ґрунтується на визначенні 

національних економічних інтересів, на послідовному їх захисті від реальних 

та потенційних загроз, використанні переваг міжнародного поділу праці і 

можливостей інтеграції у світовий ринок, а також на всебічному врахуванні 

реального стану і тенденції соціально-економічного розвитку.  

У травні 2015 року в Україні було прийнято документ «Про Стратегію 

національної безпеки України» [151]. У цьому документі зазначається, що 

«Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і 

місто Севастополь, розв'язала воєнну агресію на Сході України», а її дії носять 

довгостроковий характер. Це означає, що керівництво країни визнає, що 
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Україна проходить суттєві зміни, які унеможливлюють ті підходи, які раніше 

вважалися за пріоритетні. Внаслідок цього формуються зовсім нові пріоритети 

гарантування безпеки, інструментів її досягнення. Не дивно, що зростаючі 

видатки на військово-оборонний комплекс, на забезпечення міграційних 

потоків, відновлення зруйнованих територій вимагають в першу чергу міцної 

економіки. Не дарма серед трьох інструментів досягнення цілей два 

відповідають виключно економічним характеристикам [151] : 

• посилення України через забезпечення «поступального суспільно-

політичного й соціально-економічного розвитку України»; 

• створення «якісно нової державної політики», яка буде спрямована на 

захист вітчизняних інтересів в економічній, соціальній, гуманітарній та 

інших сферах, а також здійснення «комплексного реформування 

системи забезпечення національної безпеки та створення ефективного 

сектору безпеки і оборони України». 

Внаслідок цього були і сформовані нові загрози економічній безпеці на 

сучасному етапі (рис. 1.1). 

В той же час забезпечення економічної безпеки самою Стратегією 

описано досить абстрактно. Зокрема, майже всі кроки не містять конкретних 

заходів чи явних результатів, які мають бути досягнуті. Наприклад, питання 

«деолігархізації, демонополізації і дерегуляції економіки, захисту економічної 

конкуренції, спрощення й оптимізації системи оподаткування, формування 

сприятливого бізнес-клімату та умов для прискореного інноваційного 

розвитку» вимагає чітких описів того, як це має бути досягнуто, за який 

термін, в якій спосіб має відбуватися зміна системи оподаткування тощо. На 

жаль, більша частина таких вимог є лише закликами до змін, які були 

успішними в інших країнах, але це ніяк не гарантує їх успішність в нашій 

країні в інших економічних, політичних та соціальних умовах. 
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Рис. 1.1. Основні загрози економічні безпеці України 

Джерело: Складено автором на основі [151]. 

Військові загрози
•Окупація частини території

•Загроза окупації нових територій
•Інформаційно-психологічна війна

Економічні загрози

•монопольно-олігархічна, низькотехнологічна, 
ресурсовитратна економічна модель;

•відсутність чітко визначених стратегічних цілей, 
пріоритетних напрямів і завдань соціально-економічного, 

воєнно-економічного та науково-технічного розвиткувисокий 
рівень "тінізації" та криміналізації національної економіки

•деформоване державне регулювання і корупційний тиск на 
бізнес;

•надмірна залежність національної економіки від зовнішніх 
ринків;

•неефективне управління державним боргом;
•зменшення добробуту домогосподарств та зростання рівня 

безробіття;
•активізація міграційних процесів унаслідок бойових дій;
•руйнування економіки та систем життєзабезпечення на 
тимчасово окупованих територіях, втрата їх людського 
потенціалу, незаконне вивезення виробничих фондів на 

територію Росії
•критична зношеність основних фондів об'єктів 

інфраструктури України та недостатній рівень їх фізичного 
захисту

•Зростаюча нервіність населення
•Низька продуктивність праці

Енергетичні загрози

•спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі;
•недостатній рівень диверсифікації джерел постачання 

енергоносіїв та технологій;
•криміналізація та корумпованість енергетичної сфери;

•недієва політика енергоефективності та енергозабезпечення.

Інформаційні загрози

•відсутність цілісної комунікативної політики держави, 
недостатній рівень медіа-культури суспільства.

•уразливість об'єктів критичної інфраструктури, державних 
інформаційних ресурсів до кібератак;

•фізична і моральна застарілість системи охорони державної 
таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом.

Екологічні загрози

•надмірний антропогенний вплив і високий рівень 
техногенного навантаження на територію України;

•негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;
•значний обсяг відходів виробництва та споживання і 

неналежний рівень їх вторинного використання, переробки та 
утилізації;

•незадовільний стан єдиної державної системи та сил 
цивільного захисту, системи моніторингу довкілля.
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Слід зазначити, що більшість робіт сучасних українських вчених 

присвячена висвітленню питання економічної безпеки як категорії, 

формулювання предмета економічної безпеки, визначення загроз її рівню. 

Економічна безпека не є виключно теоретичною категорією. Вона має 

виключно практичний вплив на весь комплекс економічних відносин 

(виробництво, обмін, розподіл та споживання матеріальних благ у державі) 

для реалізації інтересів країни. 

Наразі, в Україні існує більше десятка принципово відмінних 

трактувань поняття „економічна безпека”, що утруднює формування дієвої 

стратегії її забезпечення. Наприклад, поняття економічної безпеки розуміють 

як «загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і 

стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії 

внутрішнім та зовнішнім загрозам» [115]. В останні роки наголос також робиться 

на необхідності задоволення сукупності потреб, які забезпечують існування та 

можливість прогресивного розвитку особи, суспільства і держави [162]. Однією 

з рис українського напряму досліджень є спроби чисельного виміру економічної 

безпеки на різних рівнях [231]. 

У роботах Національного інституту стратегічних досліджень України [239] 

під безпекою у загальному плані мається на увазі, насамперед, захищеність 

країни від наявних чи потенційно можливих загроз. Це уявлення можна 

розглянути ширше, наприклад, під економічною безпекою держави розуміють 

захищеність найважливіших економічних інтересів як окремої особи, так і 

всього суспільства та держави, розвиток оборонного потенціалу, що гарантує 

стійке та ефективне функціонування економіки, постійне покращення рівня 

життя громадян, дотримання інтересів країни у всіх сферах діяльності [162]. 

У роботі М. Зацеркляного та О. Мельникова економічна безпека 

визначається як «стан економіки, який забезпечує достатній рівень 

соціального, політичного та оборонного існування і прогресивного розвитку 

держави, невразливість і незалежність її економічних інтересів відносно 

можливих зовнішніх внутрішніх загроз та впливів» [73]. 
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Згідно визначення Я. Жаліла, економічна безпека визначається 

як «складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність 

національної економіки до розширеного самовідтворення з метою 

задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави, 

протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 

нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки у світовій системі господарювання» [49]. 

Забезпечення економічної безпеки можна розглядати з різних сторін. З 

математичної точки зору аналіз безпеки держави як складної системи був 

проведений А. Качинським, який визначив, що теорія безпеки має 

пропонувати інструменти, за допомогою яких можна визначати способи 

подолання різноманітних криз. Для цього економічну безпеку слід вивчати 

через синергію природничих, технічних та гуманітарних наук [79].  

Не слід забувати, що поняття економічної безпеки не може бути сталим. 

Зокрема, як відзначає Д. Пастернак-Таранушенко [136], змін економічної 

ситуації в країні на краще призводить до переваги забезпечення економічної 

безпеки людини над забезпеченням екосестейту. 

Безпека як система корінних, типових властивостей будь-якої країни 

втілює в собі усі сфери різних галузей життєдіяльності й розвитку людини, 

суспільства, держави і природи. У змістовному плані складовими виступають 

інформаційна, інтелектуальна (безпека культури, освіти, науки), політична, 

воєнна, економічна, державна, суспільна (безпека громадянського суспільства), 

екологічна та інші елементи безпеки країни. Місце, роль та пріоритет кожного з 

цих елементів визначаються обставинами, що реально складаються на певний 

період часу всередині й зовні держави. Зі зміною ситуації життєво важливого 

значення об'єктивно можуть набувати різні її властивості. 

У рамках глобальної економіко-фінансової кризи економічну безпеку 

слід розуміти як основний фактор забезпечення національної безпеки, а саме: 

забезпечення ресурсів та динамічної рівноваги для всіх компонентів системи 

у національному, регіональному та глобальному вимірі; бажаний рівень життя 



55 
 

 
 

для кожної людини; забезпечення та гарантування глобальної безпеки 

людини; статус-кво національних економік як джерело і основа для ліквідації 

бідності, голоду, соціальної та економічної нерівності між людьми і між 

різними регіонами країни [423].  

Аналізуючи різні погляди дослідників можна зазначити, що в умовах 

глобалізації під економічною безпекою можна розуміти гарантування 

відносно малої ймовірності вразливості потоків доходів та споживання 

індивідів, потенціалу генерування доходів, мінімального рівня справедливості 

у розподілі. Для гарантування цього рівня економічної безпеки працюють 

відповідні національні, регіональні та міжнародні інститути [437].  

Серед основних факторів глобалізації, що мають безпосередній вплив на 

економічну безпеку держави, відносять [158]: 

• нерівномірність економічного розвитку;  

• зовнішньоекономічну заборгованість;  

• циклічний взаємозв’язок національних економічних систем; 

взаємозалежність фінансових ринків.  

Як відзначає В. Предборський [142] «основною складовою теорією 

безпеки є геополітика», під якою розуміють науку, що вивчає закономірності 

розвитку процесів, їх принципи щодо окремих держав, регіонів, світу в цілому 

з врахуванням системного впливу політичних, економічних, військових, 

екологічних, етичних, релігійних, демографічних, географічних, техногенних 

та інших чинників. Проте «економічна безпека – не тільки захищеність 

національних інтересів, але й готовність і здатність інститутів влади 

створювати механізми реалізації і захисту національних інтересів розвитку 

вітчизняної економіки, підтримки соціально-політичної стабільності 

суспільства» . 

Важко повністю погодитися з визначенням В. Кириленка: «Безпека – це 

процес досягнення такого рівноважного стану економічної системи, за якого 

відсутні фактори, що створюють небезпеку її руйнування (збереження 
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незалежності, надійності, цілісності тощо)» [81]. У сучасному світі не може 

бути досягнуто такого рівня безпеки, який буде гарантувати відсутність 

факторів руйнації системи через значне різноманіття цих факторів, а також 

нові виклики, що з’являються у світі. З цієї причини доводиться говорити лише 

про певний високий рівень, що здатний гарантувати відсутність руйнації 

системи внаслідок виключно відомих факторів. Також можна розглянути 

питання про певну витримку системи щодо нових викликів, а також адаптацію 

до них. Проте, жодна система не може похвалитися максимальною 

захищеністю. 

В останній час почали з’являтися роботи, у яких подана спроба кількісно 

виразити рівень економічної безпеки країни або її складових. Більшість таких 

підходів використовують розрахунок певних індексів динаміки 

макроекономічних показників, на основі яких будується інтегральний 

показник економічної безпеки. Цей показник почався розраховуватися й на 

найвищому рівні, про що свідчить затвердження методики розрахунку індексу 

економічної безпеки Міністерством економіки України [146]. Проте певні 

політичні проблеми зумовили фактичну відмову від подальшого розрахунку 

цього показника. У роботі [205] були показані недоліки такої системи 

обрахунку цього показника, і була запропонована нова методика, яка базується 

на поетапному розрахунку індексів безпеки всіх складових загальної 

економічної безпеки. 

Слід зазначити, що вивчення проблем економічної безпеки не є парафією 

лише економістів. Представники інших сфер науки також зацікавлені у 

вивченні аспектів економічної безпеки в інтересах вирішення спеціальних 

завдань. Наприклад, питання економічної безпеки досліджуються: 

• юристами у сфері правових норм і гарантій виконання міжнародних та 

внутрішніх угод, виконання договорів;  

• політологами у сфері політичної взаємодії різних суб’єктів діяльності і 

відносин;  
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• соціологами у сфері вивчення громадської думки, її динаміки щодо 

різних загроз безпеці держави або окремим індивідам; 

• економістами у сфері дослідження чинників та факторів, що впливають 

на рівень забезпечення економічної безпеки на різних рівнях; 

• філософами у сфері дослідження розвитку людини та держави, 

глобалізації відносин між індивідами; 

• істориками у сфері дослідження питань тенденцій розвитку людства та 

прогнозів щодо змін у майбутньому. 

Проведемо аналіз зміни ролі економічної безпеки з точки зору історичних 

змін у світі, тобто наведемо історичну класифікацію підходів до визначення 

економічної безпеки. На думку Н. Вавдіюк [15] еволюцію філософії 

становлення системи забезпечення економічної безпеки можна представити за 

допомогою 6 етапів (табл. 1.1). 

Погоджуючись в цілому з необхідністю періодизації уявлень про 

економічну безпеку не можна не зазначити, що автором відкинутий цілий 

пласт еволюції, пов’язаний з глобальною економікою. Насправді, питання 

періодизації уявлень економічної безпеки є більш широким. Звичайно, Друга 

світова війна та розпад СРСР були важливими етапами у житті людства, проте 

такі події відбувалися і раніше, що не змінювало ситуацію у планетарному 

масштабі. На нашу думку при створенні етапів періодизації необхідно в першу 

чергу розглянути, як змінювалися функції держави для гарантування 

економічної безпеки.  

Боротьба за виживання людства, бажання отримувати додаткові доходи 

призвели до розділу праці, її спеціалізації. Це явище вимагало поглиблення, 

що давало необхідність у розвитку грошових відносин, а також отримання 

нових ринків збуту продукції, доступу до ресурсів. Можна сказати, що левова 

частина всіх війн відбувалася як раз для розв’язання проблеми, викликаної 

спеціалізацією праці: війни за ресурси або війни за ринки збуту. Постійна 

боротьба за нові ринки, вихід на ці ринки вимагали розвитку кредиту, 
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вимагали уніфікованих правил гри, що в свою чергу призвело з одного боку 

до утворення ТНК, а з іншого – до створення національних союзів, наприклад, 

ЄС. 

Таблиця 1.1 

Етапи становлення системи забезпечення економічної безпеки 

Етап Час Опис етапу 
1.  VІ тис. до нашої ери 

- VIII ст. нашої ери 
Захищеність від потенційних конфліктів, що 
досягається за допомогою захисту території. 
 

2.  IX–перша половина 
XIIІ ст. 

Здатність до самостійного захисту окремих 
роздрібнених територій в межах держави, що 
досягається за допомогою розвитку території, 
провадження торгівлі та активних військових 
дій.  

3.  друга половина 
XIII–ХVIII ст. 

Формування політико-економічних союзів для 
спільного протистояння зовнішнім негативним 
впливам окремих територій. 

4.  поч. ХІХ ст.–40-і 
роки ХХ ст. 

Формування економічного потенціалу 
територій держави як цілісної одиниці, 
гарантування можливості самостійного 
незалежного існування, зміцнення її 
економічної безпеки. 

5.  1944–1991 рр. ХХ 
ст. 

Формування незалежної політики урядів 
держав, направлених на захист від зовнішніх 
негативних факторів впливу. 

6.  1991 рік та до 
сьогоднішнього дня 

Розуміння економічної безпеки як передумови 
для стабільного розвитку держави та її 
регіонів. 

Джерело: складено автором на основі [15]. 

 

Якщо у 14-18 ст. у Європі було декілька десятків реально незалежних 

держав, то поступово їх кількість зменшувалася. На початку ХХ ст. у Європі 

залишилося лише 5-6 реально незалежних держав: Російська імперія, 

Німецька імперія, Австро-Угорщина, Франція, Велика Британія та з деякою 

умовністю Іспанія [85]. Всі інші країни Європи не були незалежними в тому 

сенсі, що для забезпечення своїм громадянам нормального і адекватного 

світовим лідерам споживання вони неминуче повинні були приєднатися як 
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сателіти до об'єднань, що очолювалися однією з перерахованих 

країн. Виходячи з параметрів цих країн, можна припустити, що мінімально 

необхідна для незалежності чисельність населення (місткість ринку) на той 

момент повинна була бути не менше 50 мільйонів осіб при середньому рівні 

споживання. Якщо вона була менше, то, відповідно, повинна була збільшитися 

чисельність населення. 

Після Другої світової війни обсяг ринків, який необхідно було 

контролювати країні для забезпечення самодостатньої економіки, досяг 

величини порядку 500 мільйонів людей. У цей момент по справжньому 

незалежними могли бути не більше 2 держав: СРСР і США. Відзначимо, що 

Китай та Індія на той момент можна було не брати до уваги – вони не були 

споживчими ринками в сучасному розумінні цього слова, їх економіки багато 

в чому носила натуральний характер. Зрозуміло, що подальший розвиток 

вимагав боротьби двох наддержав за ринки збуту. 

Саме таку концепцію слід покласти в основу етапізації економічної історії 

з позиції економічної безпеки.  

Це в свою чергу потрібно врахувати для створення наступної класифікації 

(табл.1.2). 

Іноді поняття економічної безпеки ігнорується, вважаючи, що у сучасній 

ринковій економіці уряди країн та центральні банки за допомогою монетарної 

політики, таргетування інфляції здатні забезпечити достатній рівень розвитку 

будь-якої країни. Проте така теза виявляється хибною, що довела остання 

фінансово-економічна криза 2008 року. Довгий час питання економічної 

безпеки не розглядалося у глобальному масштабі, що призвело до фактичного 

контролю за певними країнами чисто економічними методами, чого було б або 

неможливо, або дуже важко досягти військовими, політичними чи іншими 

засобами. В той же час глобалізаційні процеси, інтеграція економік поставила 

питання забезпечення економічної безпеки країн дуже гостро. 
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Таблиця 1.2 

Етапи генезису економічної безпеки 

Етап Час Опис етапу 

1.  До VIII 

ст.н.е. 

Захист територій від потенційних конфліктів 

2.  IX-XV ст. Боротьба за ринки збуту, ресурсну базу, розвиток 

окремих територій 

3.  XVI-XIX 

ст. 

Перерозподіл ринків збуту, розвиток національних 

держав, створення політичних союзів заради 

економічної безпеки країни. 

4.  ХХ ст. Розвиток монополістичного капіталізму, який вимагає 

розвитку людського капіталу, розвинутої фінансової 

системи 

5.  З 1990 рр. До розуміння економічної безпеки додається 

глобалізаційний аспект, постає питання захищеності 

країни, регіону [20], людини в умовах повної 

взаємопов’язаності економічних агентів. 

Джерело: складено автором. 

 

Слід зазначити, що в залежності від поточної економічної ситуації 

визначається і необхідність втручання держави в економічні процеси, 

наприклад, у періоди криз, тих чи інших потрясінь виникає потреба у рішучих 

діях урядів. В той же час, основною загрозою при забезпеченні економічної 

безпеки країни є неефективність державного управління. Іншими словами, 

сильні інститути влади, які здатні забезпечити нормальну роботу ринкових 

механізмів, набагато важливіші для гарантування економічної безпеки країни. 

На жаль, українські інститути влади займають одні з останніх місць у світі у 

рейтингу Всесвітнього економічного форуму [519], що суттєво гальмує 

розвиток економічної безпеки в Україні. 
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Розвиток світової фінансової кризи 2008 року вимагає появи кардинально 

нових теорій у економічній науці. Очевидно, що поява сучасних теорій 

вимагатиме докорінної зміни геополітичної системи світу, що потребує нових 

методів оцінки та аналізу економічної безпеки кожної країни. 

У різних країнах склалась своя система протидії загрозам економічній 

безпеці [21]. Наприклад, у США на початку 90-х років минулого століття була 

створена Національна економічна рада, головною функцією якої була 

розробка і провадження заходів для підтримки національної економічної 

безпеки. Зокрема, одним з заходів є використання протекціонізму як надійного 

способу підтримки вигідного для країни рівня національної економічної 

безпеки. Головна ж мета подібної ради – це створення єдиної в країні і 

взаємозалежної у всіх елементах централізованої системи економічної 

безпеки, спрямованої на збереження лідерства США у технологічній сфері та 

забезпечення економічних інтересів країни. Наразі, особлива увага 

приділяється захисту таємниць у економічній сфері. 

Також, в центрі уваги під розвитком економіки розуміється гарантування 

певних чинників розвитку людини, що вимагає побудови певних «порогових 

моделей». Наприклад, якщо людина заробляє менше 2 дол. США на добу, то 

вважається, що вона голодує. На сьогоднішній день певні економісти 

працюють над розробкою обґрунтованих показників-порогів для різних 

елементів соціально-економічного життя людей [438]. 

У Канаді під економічною безпекою розуміють підтримку умов для 

забезпечення довготривалого покращення у продуктивності праці, 

ефективності капіталу, підвищенні рівня життя населення. При цьому 

основний наголос робиться на створенні умов для інновацій у прозорому, 

безпечному та динамічному бізнес-середовищі.  

У Японії загрози економічній безпеці розуміють в контексті порушення 

принципу свободи на світових ринках та протекціоністських заходах інших 

країн. Внаслідок слабкої ресурсозабезпеченості країни під економічною 

безпекою розуміють і розвиток відносин з державами, у яких зацікавлена 
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японська економіка. Для аналізу економічної безпеки Японії використовується 

так званий індекс "комплексної національної сили", який обраховується як 

середньозважена трьох складових:  

• здатність робити внесок в міжнародну спільноту, яких характеризується 

політичним, дипломатичним, науковим, технологічним потенціалом 

здійснення проєктів розвитку економічного зростання; 

• здатність до виживання, який характеризується розвитком під час криз або 

екстремальних умов; 

• спроможність держави застосовувати силовий тиск на інші держави, який 

характеризується розміром армії та флоту, запасами стратегічних 

матеріалів, розвитком технології тощо). 

У Великій Британії немає законодавчо визначеного поняття «економічна 

безпека», проте загрози останніх років змусили уряд створити спеціальний 

орган SFO (Serious Fraud Office), задачею якого є розгляд особливо важливих 

справ про шахрайство. За останні роки щорічні збитки країни нанесені 

нечесними діями бізнесменів, досягли декількох мільярдів фунтів стерлінгів. 

У західній літературі розповсюджений підхід, згідно з яким економічна 

безпека розглядається як забезпечення виживання національної економіки в 

умовах світових економічних криз [51]. У Німеччині та Франції основою 

економічної безпеки вважається захист даних, що місять державну та 

комерційну таємницю. В умовах глобалізації поняття економічної безпеки 

доповнюється здатністю до забезпечення конкурентоздатності національної 

економіки або її провідних галузей на світових ринках. У частині країн 

останнім часом акцент аналізу зміщується у сторону соціально-економічної 

безпеки, захисту окремого індивіда. У цьому ж контексті досліджується 

питання безпеки праці, можливості отримувати необхідну освіту, навички, 

відповідний соціальний захист, допомогу при травмах чи хворобах. 

У Китаї до азійської економічної кризи 1997-1998 років поняття 

«економічне зростання» і «державна безпека» розглядалися окремо. В 

середині 1990-х років економічне реформування та економічне зростання були 
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пріоритетними у китайській внутрішній державній політиці, тоді як 

національна безпека, яка вважалася однією з частин китайської зовнішньої 

політики, була значною мірою пов’язана з механізмами щодо забезпечення 

територіальної цілісності і попередження втручання ворожих сил зовні. 

Частково внаслідок розширення і поглиблення глобалізації та входження 

китайської економіки до світової економіки, зв’язок між поняттям економіка і 

безпека привернув увагу китайських політиків і вчених. Управління 

загрозами, які виникли внаслідок стрімкого економічного зростання, отримало 

підвищену увагу з середини 1990 років. З того часу, китайський уряд створив 

багато політичних інструментів і механізмів для управління економічними 

загрозами, проте їх діяльність не завжди була оптимальною. 

В еволюції відносин між двома поняттями як економічне зростання та 

національна безпека в Китаї можна виділити дві стадії: перша стадія – розгляд 

цих двох понять окремо з 1978 до 1992; друга стадія – розгляд економічного 

зростання та національної безпеки у поєднанні, в спільному контексті з 

середини 1990-х, а особливо після Азіатської економічної кризи в 1997, і 

вступу Китаю до СОТ. 

У китайській літературі [524] виділяють лише три основні загрози для 

економічної безпеки: 

1) зростання безробіття; 

2) значна різниця в економічному розвитку між прибережними і 

внутрішніми регіонами, між сільськими і міськими областями; 

 3) децентралізація влади в Китайській економіці і суспільстві. 

У Російській Федерації у 2015 році була затверджена указом Президента 

«Концепція національної безпеки Російської Федерації», у якій значна увага 

приділена саме економічній безпеці [122], а у 2017 році указом Президента РФ 

була введена в дію «Державна стратегія економічної безпеки Російської 

Федерації» [123]. Під економічною безпекою розуміють створення умов для 

життя та розвитку особистості, соціально-економічної та військово-політичної 

стабільності суспільства та збереження цілісності держави, успішного 
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протистояння впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Документи спрямовані 

на забезпечення протидії викликам і загрозам економічної безпеки, 

запобігання кризовим явищам у ресурсно-сировинний, виробничій, науково-

технологічній та фінансовій сферах, а також на недопущення зниження якості 

життя населення. Під національною економічною безпекою згідно з 

законодавством Російської Федерації розуміється стан економіки, який 

забезпечує достатній рівень соціального, політичного та оборонного існування 

та прогресивного розвитку Російської Федерації, невразливість та 

незалежність її економічних інтересів по відношенню до можливих зовнішніх 

та внутрішніх загроз та впливів [121]. 

Таким чином, у більшості інших країн в якості реалізації національної 

економічної безпеки розуміється протидія корупції, економічному 

шахрайству, відмиванню коштів. Проте таке розуміння або склалося за останні 

роки, або випливає з відповідних концепцій національної безпеки. 

Виявляється, що лише найрозвиненіші країни займаються аналізом суто 

економічної безпеки.  

З проведеного аналізу видно, що протягом свого розвитку людство 

постійно змінює свої уявлення про роль держави в економіці. Держава як 

мінімум має забезпечувати резерви основних ресурсів, створювати умови для 

справедливого обміну. Посилена роль держави зводилася до регулювання 

економічними циклами шляхом активної податкової або монетарної політики. 

При найбільш сильному втручанні держави до економіки постає необхідність 

регулювання певних видів виробництв, перерозподілу благ та соціального 

захисту населення. 

Підсумовуючи вище викладене слід дати наступне визначення 

економічної безпеки на сучасному етапі розвитку економічної думки: 

«Економічна безпека держави – це рівень захищеності національної економіки 

від внутрішніх та зовнішніх шоків, гарантування соціального, технологічного, 

зовнішньоекономічного, фінансового розвитку держави, забезпечення 

адекватного рівня життя її громадян по відношенню до рівня інших країн». 
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Таке визначення дає змогу побудувати концептуальну схему 

моделювання економічної безпеки країни (рис. 1.2). Очевидно, що економічна 

безпека є важливою складової національної безпеки держави, однак при цьому 

вона здійснює безпосередній вплив на неї. Тому фактори національної безпеки 

знаходять свої відображення у стані економічної безпеки держави. Для її 

забезпечення країна повинна чітко визначити стратегію, необхідні 

інструменти, а також засоби постійного моніторингу, без яких неможливо 

проводити відповідний аналіз. Оцінка впливу здійснюється по певних 

складових економічної безпеки, що можуть базуватися на різних комбінаціях 

індикаторів, які є показниками статистичних баз даних. Важливою частиною 

моделі є блок впливів, у якому визначено чотири основні елементи: 

геополітичні впливи та загрози, технологічні впливи, впливи світового 

середовища, соціальні загрози. Новизна цієї моделі потребує аналізу 

економічної безпеки не окремої країни, що відірвана від світового 

господарства, а саме порівняння досягнень держави у співставленні з іншими. 

При цьому стан економічної безпеки країни не може визначатися виключно 

показниками країни, а має враховувати технологічні та інші зміни, що суттєво 

змінюють соціальний настрій всередині країни, можливість реагувати на 

геополітичні виклики тощо. Аналіз такої моделі і визначив структуру 

подальшого дослідження. 
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Рис. 1.2. Концептуальна схема моделювання економічної безпеки країни. 

Джерело: розроблено автором. 
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1.2. Роль економічної безпеки держави в умовах геоекономічних 
процесів 

Вже було показано, що будь-які зміни геополітичної кон'юнктури 

створюють значні ризики та загрози для економічної безпеки держави. 

Зокрема, в літературі серед інших виділяють такі економічні ризики [5]:  

• зовнішньоекономічний ризик, що пов’язаний з закриттям чи 

обмеженням доступу на ринки інших країн, непостачанням критично 

важливої продукції; 

• ризик зміни ринкової обстановки, що пов’язаний з коливанням цін на 

основні товарні групи вітчизняної продукції та ціни ресурсів; 

• науково-технічний ризик, що пов’язаний з обмеженням доступу до 

нових технологій; 

• кредитний і інвестиційні ризики, що пов’язані з доступом до 

фінансових ринків та можливістю рефінансування боргів; 

• ціновий ризик та валютний ризики, що пов’язані з можливістю 

девальвації вітчизняної валюти та відповідною інфляцією в країні. 

В той же час Україна та частина інших країн показали, що геополітичні 

зміни суттєво впливають на: 

• розмір та склад власної контрольованої території; 

• величину контрольованого державою промислового випуску; 

• кількість населення, що реально проживає на території, а також 

потенціал міграції; 

• склад населення, його вікову та соціальну структуру, рівень 

підтримки дій уряду. 

Зрозуміло, що всі ці перераховані фактори речі впливають на стан 

економічної безпеки, принаймні на її складові. Таким чином, необхідно 

аналізувати та готуватися протидіяти чи адаптуватися до геополітичних 

загроз, що виникають у сучасному світі. На жаль, Україна в силу слабкості 

своєї економіки не є країною, що відіграє значну роль на міжнародній арені, а 



68 
 
тому їй необхідно уважно слідкувати за діями основних геополітичних 

гравців: США, Російської Федерації, Китаю, Великої Британії, Франції та 

інших. 

Як відомо, основним об'єктом вивчення геополітики є геополітична 

структура світу, представлена безліччю територіальних моделей. Неможливо 

розглядати зміну геополітичних інтересів окремо від економічної складової, а 

значить, і геополітичного впливу на економічну безпеку як окремої держави, 

так і цілого регіону, а іноді і всієї світової економіки. Наразі розрізняють 

традиційну геополітику, нову геополітику (геоекономіку) і новітню 

геополітику (геофілософію). Якщо геополітика акцентує увагу на військово-

політичній могутності держави, то геоекономіка, робить акцент на 

економічній могутності держави.  

Розвиток сучасної геополітики представлений такими західними 

вченими, як Ф. Ратцель, Р. Челлен [400], А. Мехен, Х. Маккіндер [414], 

К. Хаусхофер, П. Відаль де ла Бланш, А.Деманжон та ін. Основним об'єктом 

класичних геополітичних досліджень є географічне середовище країни, яке 

характеризується рельєфом, розміром та розташуванням території у світовому 

геополітичному просторі, типом і формою державних кордонів, станом 

навколишнього середовища, наявністю природних ресурсів. Географічне 

середовище розглядалося в тісному взаємозв'язку з існуючою політичною 

системою, соціально-демографічною структурою суспільства, економікою, 

військовою міццю. Внаслідок такого розуміння геополітики початково були 

виділені дві протиборчі зони: Західна півкуля з Великою Британією та 

континентальна півкуля – з Євразією й Африкою.  

Після Другої світової війни проводилася розробка нових геополітичних 

концепцій. Зокрема, у своїй останній роботі Н. Спайкмен визначав основні 

фактори геополітичної могутності держави, до яких він відносив [471]: розмір 

території, природу кордонів, населення країни; наявні корисні копалини; 

економічний та технологічний розвиток; фінансову міць країни; етнічна 

однорідність; рівень соціальної інтеграції; політичну стабільність; 
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національний дух. На думку автора, саме за цими показниками можна було 

говорити про відносну силу та економічну міць держави. Таким чином, 

Н. Спайкмен, вважав геополітичною віссю миру прикордонну зону Суші і 

Моря, що тягнеться через Європу, Близький і Середній Схід, Індію та Китай. 

Економічним наслідком даної ідеї була політика стримування, що в кінцевому 

етапі призвела до утруднення передачі технологій та гонки озброєнь.  

Проте за останні роки розуміння геополітичної міці суттєво змінилося. 

Наразі більша увага приділяється можливості держави впливати на інші 

держави у різних аспектах, зокрема, у військовому та економічному. Оскільки 

за останні роки значно модифікувалася структура ВВП, де провідну роль стали 

грати послуги, а не виробництво, то вимірювання міці держави теж змінилося. 

Зокрема, значно зросла роль людського капіталу, вміння залучати найкращих 

експертів до країни, вирішення проблеми міграції кадрів, формування 

соціальної рівноваги у суспільстві. Саме ці чинники виявилися основними з 

економічної точки зору у сучасному світі. Проте не всі цивілізації мають 

однакові орієнтири того, як саме вимірювати свій геополітичний статус. 

Наприклад, Російська Федерація досі перевагу віддає саме територіальним 

надбанням, а не економічному розвитку.  

Розвиток міжконтинентальних балістичних ракет та неможливість 

утримування певних зон, привели до переінтерпретації американської 

геополітичної концепції в дусі принципів «динамічного стримування». Однак 

припинення жорсткого протистояння Суші і Моря після розпаду СРСР 

привели до дестабілізації світової системи і її регіоналізації. На думку 

С. Хантінгтона це веде до повернення до релігійної ідентичності великих 

регіонів, формування локальних регіональних центрів. Яскравим прикладом 

такого розвитку було створення ІГІЛ, що базувалося на релігійній основі та 

контролі над нафтовим транзитом. 

Нарешті, якщо раніше у геополітичних протистояннях важливу роль 

відігравало географічне становище територій та держав, то з розвитком 
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комунікацій з’явилася можливість побудови абсолютно нових союзів, а 

значить, і нових факторів геополітичного впливу.  

Зокрема, О. Дашевська виділяє, крім географічних факторів, культурно-

демографічні фактори (населення, етнічна представленість, культурні 

особливості, релігія, мова), політичні фактори (політична стабільність, 

верховенство права, демократичні процеси, нормативно-правове 

забезпечення, рівень корупції, політичні лідери), економічні фактори 

(економічна стабільність, соціальна справедливість, розвиток бізнес-процесів, 

конкурентоспроможність), військово-оборонні фактори (розвиненість 

військово-оборонної промисловості, потужність армії та внутрішніх силових 

структур, конфліктогенність всередині країни), інформаційно-комунікаційні 

та технологічні фактори (розвиток інформаційних технологій, поширення 

інтернет, телекомунікації, автоматизація виробництва), екологічні фактори 

(загальний рівень забруднення, показники доступності екологічно чистих 

товарів, продуктів, техногенні катастрофи та аварії), освітньо-інноваційні 

фактори: рівень освіченості громадян, доступність освітніх послуг, 

інноваційність економіки [42]. 

Велика кількість факторів, що визначають статус держави, руйнування 

стабільної системи противаг, що склалася у світі після Другої світової війни, 

сформували основи для початку різноманітних конфліктів. Зокрема, в 

останній час військові конфлікти призводять до зміни наявних територій у 

країні, втрати частини індустріального потенціалу, людського капіталу, 

розірвання економічних та торгових зв’язків. Наприклад, анексія АР Крим та 

окупація Донбасу у 2014 році скоротила ВВП України приблизно на 13% [16], 

проте кумулятивний ефект таких дій, звичайно, був набагато більшим, що в 

цілому привело до трикратної девальвації національної валюти з відповідним 

падінням рівня життя населення.  

Історія показує, що підвищений рівень економічної співпраці та 

взаємозалежності ніяким чином не гарантує відсутності конфліктів. Проте, 

наявність взаємозалежності фактично підвищує ставки у геополітичній грі, а 
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тому агресор має двічі подумати, ніж зробити певні кроки. З іншого боку, така 

позиція створює хибне відчуття заспокоєності та впевненості [306].  

Слід розуміти, що будь-які геополітичні рішення в сучасному 

глобалізованому світі призводять до значного впливу практично для всіх країн 

світу. Наприклад, агресивна позиція Російської Федерації протягом 2008-2018 

років у Грузії, Україні, Сирії та інших країнах змусила ввести санкції проти 

цієї держави. У відповідь були обмежені постачання продукції певних фірм з 

Європи та США. Однак для певних фірм такі обмеження є фактично такими, 

що наносять значний удар по економіці країни їх розташування, кардинально 

зменшуючи випуск продукції, сплату податків та збільшуючи безробіття. 

Наприклад, фінська компанія «Nokian Renkaat» має 21% [362] своєї виручки 

на російському ринку. Очевидно, що закриття доступу до російського ринку 

буде руйнівним для цієї фірми. У зоні ризику також банківські установи 

«Raiffeisen Bank International» (20%), OTP Bank Plc (16%), компанії Coca-Cola 

HBC AG (16%), Carlsberg (13%) тощо. Таким чином, бачимо, що будь-які 

геополітичні дії суттєво змінюють можливості всієї економіки держави. 

Внаслідок цього, будь-яка геополітична дія змінює економічну безпеку 

фактично всіх країн.  

Проте не завжди вчені погоджувалися з основними постулатами 

геополітики, концепція якої заснована на конфронтаційній моделі 

міжнародної економічної діяльності. Зокрема, отримання сучасних 

технологій, захист ринків та внутрішніх поставок, сучасні глобальні умови 

часто вимагають співпраці, а не конфронтації для досягнення економічної 

безпеки, що є загальною умовою, а не метою окремих держав [287].  

Внаслідок цього, можна констатувати, що у сучасному світі 

спостерігається посилення конкурентної боротьби між державами, причому у 

різних сферах господарювання. Це створює передумови для виділення груп 

країн за однаковими геополітичними інтересами. Наприклад, наразі 

сформовано декілька серйозних політичних гравців у світі, які ведуть між 

собою іноді економічні, іноді гібридні військові, а іноді навіть прямі війни. До 



72 
 
першої групи країн можна віднести США, Велику Британію, Канаду, та, 

умовно, країни ЄС, оскільки це утворення часто має протилежні економічні та 

геополітичні цілі. До другої групи слід віднести Російську Федерацію, Китай, 

Іран, Пакистан. Однак неможливо говорити про двополярний світ, оскільки 

наведені групи не є монолітними, їх склад може змінюватися в залежності від 

обставин та економічної ситуації. 

Яскравим прикладом зміни курсу може бути ситуація з відносинами 

США та Китаю. У 1979 році обсяг торгівлі між цими країнами знаходився на 

рівні 2,5 млрд.дол., між країнами розвивалося стратегічне партнерство. У 2016 

році обсяг торгівлі виріс до майже 520 млрд. дол. [112], обсяг взаємних 

інвестицій перевищив 170 млрд доларів. Проте вже 18 грудня 2017 року була 

прийнята Стратегія національної безпеки США [435], в якій Росія та Китай 

були визначені як суперники. Внаслідок цього суттєво міняються 

взаємовідносини між цими країнами. Китай, на думку, США прагне витіснити 

Сполучені Штати з Індійсько-Тихоокеанського регіону, розширити 

досягнення своєї державно орієнтованої економічної моделі, залучити до 

орбіти своїх інтересів все більшу кількість держав. 

Наразі виділяються глобальні тренди, що загрожують всій світовій 

економіці. Серед найзначніших можна виділити: зміни клімату, зростаюча 

кіберзалежність людства, значне збільшення розшарування за рівнем доходів, 

зростаюча поляризація суспільства. Не менш важливими також є зростання 

урбанізації, старіюче населення, деградація навколишнього середовища, 

зростання націоналістичних настроїв і зміна балансу в системах державного 

управління та міждержавного регулювання. Всі ці проблеми посилюють 

протиріччя між великими державами, що змушує їх вступати у різноманітні 

конфлікти. 

На думку респондентів Всесвітнього форуму у Давосі 40% відзначили, що 

відбувається зростання імовірності конфліктів між великими державами, а 

53% - що відбувається незначне зростання такої імовірності. Іншими словами 

83% респондентів не бачать зниження імовірності військових конфліктів між 
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ядерними державами. 79% не бачать зниження імовірності локальних 

військових конфліктів [358]. У збільшення імовірності регіональних 

конфліктів, у які вступлять у тій чи інший спосіб ядерні держави, вірять 78% 

респондентів. 

Якщо раніше такі конфлікти були суто локальними, тобто зачіпали 

максимум декілька країн з малою економікою (в основному в Африці чи Азії), 

то наразі формування потужних союзів веде до участі все більшої кількості 

учасників. Наприклад, конфлікт у Сирії вже включив весь Близький Схід, 

Північну Африку, частково Європу, США, Китай. Достатньо лише посилення 

непорозумінь, щоб цей конфлікт перетворився на широкомасштабну війну між 

ядерними державами. 

Проте Сирія не є лише одним прикладом у теперішній час. Загроза 

військових конфліктів за участю найбільших країн існує майже у всіх точках 

світу. На думку Н. Вента [439] можна виділити такі найнебезпечніші місця 

(табл.1.3). 

У другій половині ХХ ст. конфлікти носили найчастіше досить «м'який 

характер», що можна пояснити недостатніми територіальними чи ресурсними 

виграшами у порівнянні з урахуванням військових, економічних та політичних 

втрат, коротко- і середньостроковими соціально-економічними 

перевантаженнями через можливе збільшення території. Відверта м’якість 

політики, дипломатія та поступки призвели до того, що країнам чи блокам 

дуже важко стало формувати нові ідеї для здійснення нових завдань на 

геополітичній арені. Навіть релігійні течії на кшталт ІГІЛ показали 

неспроможність об’єднувати на довгий час населення з різними економічними 

устремліннями.  

Очевидно, що будь-які військові конфлікти можуть призвести до 

значного погіршення торгівлі у світі. На думку респондентів Всесвітнього 

форуму 73% вірять у зростання імовірності такого сценарію. А це, в свою 

чергу може призвести до значного погіршення загальної безпеки через 

формування міцних союзів лише між країнами, що мають спільні ринки, та 
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значного погіршення відносин з іншими країнами. На думку 58% респондентів 

це видається реальних сценарієм. 

Таблиця 1.3 

Можливі конфлікти за участі ядерних держав 

Регіон Можливі 
держави-
учасники 

Причини 

Північна 
Корея 

Північна Корея, 
США, Японія, 
Китай. 

Економічна ситуація у Північній Кореї 
погіршується, що вимагає її керівництво 
шукати нові підходи до реалізації 
економічної політики. Фактично, на даний 
момент залишається лише два сценарії 
розвитку: або Північна Корея займає своє 
місце у міжнародному поділі праці, 
відкриває кордони для руху товарів та 
послуг, або зниження рівня життя 
населення призведе до революції чи війни з 
сусідами. Останні події вселяють надію, що 
керівництво Північної Кореї обрало 
перший шлях. 

Південно-
Китайське 
море 

США, Китай, 
Тайвань, 
В'єтнам, 
Філіппіни, 
Малайзія, 
Бруней. 

Наразі це є один найсерйозніших центрів 
напруги. У цьому регіоні зосереджений 
неймовірно великий військовий потенціал, 
наявна ядерна зброя, між різними країнами 
укладено альянси, що може призводити до 
втягування один одного в ускладнення 
відносин. На перший погляд конфлікт 
розгортається навколо сотні маленьких 
островів і рифів поблизу Китаю, В'єтнаму, 
Малайзії та Філіппін. Приблизно половина 
островів знаходяться під контролем якої-
небудь з чотирьох країн. Китай та його 
союзники претендують на ці острови. 

Індія – 
Пакистан 

Індія, Пакистан, 
США, Китай, 
Росія, Іран. 

Обидві країни - ядерні держави, і кожна, 
імовірно, має в своєму розпорядженні 
більш ніж 100 ядерних боєголовок. Хоча у 
інших країн у цьому регіоні і немає 
фундаментальних інтересів, пов'язаних з 
політикою безпеки, проте ці країни 
сформували достатньо міцні союзи. 
Зокрема, у Пакистану близькі відносини з 
Китаєм та Іраном, а у Індії - з Росією. 
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Продовження табл. 1.3 

Регіон Можливі 
держави-
учасники 

Причини 

Індія – 
Китай 

Індія, Китай, 
Пакистан, Іран, 
Афганістан, 
Росія 

Кордон між Китаєм і Індією давно була 
предметом розбіжностей, однак ситуація 
може суттєво змінитися у випадку 
гальмування економічного зростання у 
Китаї. В такому разі місцеві бюджети, що 
мають вже зараз величезні борги, будуть 
вимушені зменшувати суттєво видатки, що 
може спричини прояви сепаратизму у 
великих автономних регіонах. Зокрема це 
може призвести до визнання Індією Тибету 
незалежною країною, що буде вимагати 
адекватної відповіді Китаєм. 

Близький 
Схід 

Саудівська 
Аравія, Сирія, 
Іран, Ємен, Ірак, 
Ліван, Ізраїль 

Порушення певного балансу внаслідок 
«Арабської весни» призвело до приходу до 
влади прорелігійних чи екстремістських 
сил, які через підтримку більшості 
населенням мають змогу вести війну. 
Також через втручання зовнішніх сил, 
розрив певних міжнародних угод (зокрема, 
вихід США з ядерної угоди з Іраном) існує 
можливість для розробки ядерної зброї як у 
Ірані, так і Саудівській Аравії. 

Прибалтика Росія, Естонія, 
Латвія, Литва, 
військовий 
альянс НАТО. 

Хоча офіційною причиною конфлікту 
можуть бути етнічно російські меншини в 
балтійських країнах, проте це 
протистояння має суто економічний 
характер. Зменшення залежності ЄС від не 
відновлювальних енергоносіїв до 2030 
року ставить під величезний сумнів 
можливості Російської Федерації до 
збереження існуючого рівня життя. 
Захоплення нових територій гарантує 
продовження неефективної енергетичної 
політики. 
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Закінчення табл. 1.3 

Регіон Можливі 
держави-
учасники 

Причини 

Східна 
Європа 

Росія, Україна, 
Молдова, 
Румунія, 
Угорщина, 
Словаччина 

Намагання Російською Федерацією 
створити проєкт енергетичної наддержави 
через «здійснюване керівництвом РФ 
агресивне захоплення енергетичних ринків 
та інфраструктури європейських країн. 
Географічне положення і розвинена 
інфраструктура змушують Москву 
концентрувати свої зусилля на 
забезпеченні контролю за транзитними 
потужностями України» [35]. 

Джерело: складено автором з урахуванням [25] 

 

Протягом останніх років збільшення торгівлі сприяло створенню 

мільйонів робочих місць, зменшенню вартості життя, зменшення більше, ніж 

у два рази долі населення, що проживає за межею крайньої бідності. Тільки у 

США наразі близько 20% всіх робочих міць так чи інакше пов’язане з 

міжнародною торгівлею товарами чи послугами. Внаслідок цього будь-які 

протекціоністські заходи нанесуть шкоду всім, але в першу чергу – бідним 

країнам. Проте це не означає, що необхідно зберегти існуючий рівень торгівлі 

за будь-яких умов, оскільки він вирізняється іноді несправедливими умовами 

та перекосами. Однак виконання правил СОТ, які були визначені всіма 164 

країнами, є важливим чинником подальшого розвитку. Нові правила 

вимагають більшої відкритості ринків, що створює, відповідно, і нові 

проблеми. Зокрема, з точки зору потреб у фінансуванні, достатності резервів, 

оцінки активів, якості інститутів і торгової стійкості Україна є надзвичайно 

вразливим ринком. На думку експертів Інституту міжнародних фінансів (IIF) 

[333] в разі укріплення долара, зростання процентних ставок і посилення 

торговельних суперечок з ринків України, Китаю, Аргентини, ПАР і 

Туреччини слід очікувати максимального відтоку капіталу. Це є достатньо 

великою загрозою, враховуючи, що в Україні зберігається дуже ризикована 
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ситуація з кредитами, що не обслуговуються. На кінець 2017 року частка таких 

кредитів становила більше половини всіх кредитів. За цим показником наша 

країна посідає найгірші місця у Європі поряд з Грецією та Кіпром. В 

абсолютній більшості країн цей показник не перевищує 15%, а в найбільш 

розвинутих – до 3% [44]. 

Деградація навколишнього середовища і все більш ускладнена структура 

харчової індустрії можуть призвести до раптових перебоїв у постачанні 

продовольства, особливо, у слаборозвинутих країнах. Серед причин такої 

ситуації можна виділити раптовий неврожай або хворобу посівів, політичну 

нестабільність, природний катаклізм в сільськогосподарських регіонах. 

Зростання цін на продовольство, голод в одній з країн при зростаючій 

кількості населення та його мобільності може призвести до міграційних криз 

чи до конфліктів. В окремих регіонах суперництво за воду і родючі ґрунти вже 

призводить до прикордонних конфліктів, які в будь-який момент можуть 

перерости в повномасштабну війну [495].  

Наведені ризики свідчать про гальмівні тенденції у розвитку 

глобалізаційних тенденцій. В сучасному світі це явище вже не розглядається 

як суто позитивний чинник, що здатний зменшити проблеми військових 

конфліктів, нерівномірного розвитку територій, зменшення бажання певних 

меншин до самовизначення.  

Раніше спеціалізація праці, формування центрів виробництва як у Китаї 

вважалося шляхом, що підтягне певні країни до рівня "золотого мільярда" як 

в економічному, так і в політичному плані [225]. За логікою це мало призвести 

до зниження ймовірності геополітичних потрясінь. Однак останні два 

десятиріччя показали, що у розвинутих країнах існують та посилюються 

значні економічні, соціальні та політичні проблеми, які зовсім недоречно 

поширювати на інші ринки. Наприклад, зростаюча нерівність доходів 

населення у Європі та США хоча і посилюють ризики соціальних конфліктів, 

проте, в цілому, залишаються під контролем. У країнах нових ринків таке 

розшарування призвело до олігархізації економік, узурпації влади та 
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формування диктаторських режимів. Політична нестабільність у 

європейських країнах призводить до зростання популістських та радикальних 

партій, однак внаслідок достатньо довгої історії демократичного устрою 

політичні процеси ще не змінюють устрій цих країн. Однак у нових ринках той 

же самий процес призвів до приходу до влади популістських партій, що ще 

більш погіршує стан економіки, призводить до хаотичних політичних рухів та 

невиважених рішень, а значить, і значних потрясінь. 

Наразі головною політичною тенденцією останніх років можна вважати 

ерозію підтримки глобального розвитку та зростання захисних настроїв. Це 

відбувається внаслідок несприйняття поточної економічної моделі країн 

“золотого мільярда” значною кількістю суспільств. Зокрема, 

відокремлюються країни Близького Сходу з ісламським підходом до 

управляння. Недарма більшість повстань останніх років відбувалася саме на 

релігійному підґрунті. Також азійські країни набагато більшу роль надають 

колективним рішенням, ніж індивідуалістському підходу. Також сприяє цьому 

постійне зниження прихильності великих країн до багатосторонності на основі 

правил. Повний параліч у прийнятті рішень Радою Безпеки ООН у випадку 

зацікавленості однієї з країн з правом вето показав, що фактично кожна з цих 

країн має всі можливості порушувати міжнародні норми, якщо це прямо не 

призводить до світової війни.  

Серйозним геополітичним ризиком залишається зміна клімату на планеті. 

З часів Промислової революції зростання споживання викопного палива 

призвело до швидкого збільшення викидів СО2, руйнування глобального 

вуглецевого циклу та планетарного потепління. Глобальне потепління та зміна 

клімату в останній час часто призводять до екологічних, фізичних та медичних 

наслідків, включаючи екстремальні погодні явища. У порівнянні з 1850 роком 

середня температура в Північній півкулі стала вищою приблизно на 1,4 

градуса Цельсія, а у Південній півкулі – на 0,8 градусів Цельсія [455].  

Незважаючи на численні домовленості щодо обмеження викидів у 

атмосферу, у 2017 році викиди СО2 вперше за чотири роки зросли, що 
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призвело до їх концентрації у атмосфері до 403 частин на мільйон, порівняно 

з доіндустріальним рівнем 280 частин на мільйон. За останні півстоліття 

викиди зростали експоненційно, а температура – лінійно (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Динаміка загальних викидів СО2 та температури Світового океану. 

Джерело: Побудовано автором на основі [289, 357]. 

 

Загалом, глобальні викиди збільшилися з 2 млрд. тон вуглекислого газу в 

1900 році до більш ніж 36 млрд. т за 115 років. Зростання викидів пояснюється 

в першу чергу збільшенням споживання енергії з вугілля у Китаї на 6,3%. 

Температура Світового океану постійно підвищується, що зменшує їх 

можливість поглинати СО2 [261]. Дослідження також показують, що тропічні 

ліси зараз випускають, а не поглинають діоксид вуглецю [263]. 

Вже через декілька десятирічь більша частина низько розташованих 

атолів світу може стати безлюдною через зміни клімату і нестачу прісної води. 

Зокрема, у зоні критичного ризику знаходяться Мальдіви, Сейшельські 



80 
 
острови та частина Гаваїв [487]. На думку вчених, зміна рівня води внаслідок 

кліматичних змін вже стала неминучою. 

Очевидно, що вплив кліматичних змін відображається на економічному 

стані країни хоча і не миттєво, проте досить суттєво. Наприклад, через 

бажання обмежити забруднення навколишнього середовища більшість країн 

вводить жорсткі вимоги щодо виробництва та споживання енергії. В такому 

разі різкі відповідні зміни, ймовірно, спричинять масштабні перебої на ринку 

праці [347], а значить, соціальні та геополітичні ризики.  

У розрізі галузей найбільший вплив на забруднення атмосфери надає 

енергетика, яка генерує близько 46% всього СО2, 21% – сільське господарство, 

11% – транспорт, близько 8% – домогосподарства, 7% – промисловість [346]. 

Враховуючи такий вплив енергетики, ще в 2010 році у ЄС була прийнята 

Директива про енергетичну ефективність будівель [440], в якій було 

встановлено, що з 31 грудня 2020 року всі нові будівлі в країнах ЄС повинні 

будуватися як будівлі з майже нульовим споживанням енергії. Це означає, що 

потрібний обсяг енергії повинен бути отриманий з поновлюваних джерел на 

місці або неподалік. На сьогоднішній день будівлі споживають 40% енергії в 

ЄС, на них також припадає 36% викидів СО2 в регіоні. Тому зниження 

енергоспоживання і викидів в даному сегменті критично важливо для 

виконання стратегічного довгострокового завдання щодо зниження до 2050 р 

викидів парникових газів на 80-95% від рівня 1990 року. Згідно розрахункам, 

1% економії енергії знижує імпорт газу на 2,6% і тим самим активно сприяє 

енергетичній незалежності Європейського Союзу. 

Обмеженість природних ресурсів та різний рівень забезпеченості ними 

окремих країн становить одну з основних загроз економічній та національній 

безпеці на сучасному етапі розвитку людства. На думку Х. Маулля [421], 

загрозами економічній безпеці, в першу чергу, виступають порушення зв’язків 

з постачальниками сировинних ресурсів, що в кінцевому підсумку призводить 

до посилення розшарування суспільства та соціальним конфліктам. В цілому 

розділяє цю тезу і К. Мердоч [431], який серед інших загроз особливо 
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підкреслює питання змін в обсягах та розподілі доходів і багатства та поставки 

сировини. 

На думку Б. Подобника періоди геополітичної стабільності та хаосу 

пов’язані з так званими енергетичними зсувами, тобто з переходами до 

використання нового виду енергії. Зокрема, він виділяє три періоди 

геополітичного, комерційного та соціального протиборства, що закінчувалися 

численними військовими конфліктами, економічними кризами та соціальною 

напруженістю [448].  

Перший етап був пов’язаний з домінуванням вугілля у кінці ХІХ-початку 

ХХ століття. Вперше вугілля як джерело отримання енергії почав 

використовуватися у Великій Британії, де зразу оцінили його переваги. 

Завдяки монопольному становищу та сильному флоту Велика Британія 

контролювали до 65% світового видобутку вугілля та до 75% його світової 

торгівлі у кінці ХІХ ст. [448] 

Другий етап був пов’язаний з переходом від використання вугілля до 

нафти. Ефективність застосування нафти була пов’язана з тим, що вугілля 

було важко використовувати як інструмент глобалізації, оскільки його 

транспортування обходиться досить дорого, тому 85% споживається в країні 

його виробництва [342]. Проте нафтові родовища знаходилися відносно 

далеко від виробничих потужностей, що вимагало створення світового 

порядку торгівлі нафтою та охорони торгових шляхів. Враховуючи обмеження 

на видобуток вугілля у 1913 у Великій Британії, виникла необхідність 

забезпечувати енергетичний баланс Європи за допомогою нафти, що 

поставлялася зі США. Перехід до другого етапу характеризувався початком 

Першої світової війни, під час якої США були практично єдиними 

постачальниками ресурсів, що дало їм змогу у 1917 році контролювати дві 

третини загальносвітового видобутку [46]. Внаслідок цього склалися 

передумови для отримання максимального прибутку від торгівлі нафтою, 

створення монополістичних об’єднань у країнах Латинської Америки, 

Близького Сходу, де була знайдена нафта. Це також дозволяло США 
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контролювати близько 70% поставок нафти на світовий ринок під час Другої 

світової війни. Роль нафти постійно зростала: якщо в 1940 році частка нафти у 

загальному світовому споживанні енергоресурсів становила лише близько 

17%, то вже в 1950 р ця частка зросла до 45% [218]. 

Третій етап був пов’язаний з впровадженням нового виду палива – 

природнього газу, що призвело до суттєвого реструктурування енергетичного 

ринку. Наприклад, у 1973 році за допомогою нафти генерували близько 48% 

енергії, то вже у 2016 – лише 32%. В свою чергу частка природного газу зросла 

за цей період до 21% (рис. 1.4). Враховуючи розвиток видобутку сланцевого 

газу та сланцевої нафти, США стали знову чистим експортером 

енергоресурсів, що зменшило їх залежність від країн Близького сходу. Проте 

така залежність залишається у азійських країн, що імпортують до трьох 

чвертей нафти з Близького Сходу [503]. Очевидно, будь-яке втручання США 

на Близькому Сході може зменшити пропозицію енергоресурсів, що поставить 

під загрозу економіки Китаю та Японії, а значить, може спровокувати 

масштабний конфлікт в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні [94].  

На сьогоднішні день, збільшення генерування енергії відбувається 

нерівномірно. Наприклад, за 2000-2016 роки у світі це зростання становило у 

середньому 2,1% на рік, проте у країн Великої сімки воно було від’ємним (-

0,4% на рік), у країн БРІКС – 4,6% на рік, Китаю – 6,5%, країн Близького Сходу 

– 4,4%. 

Також достатньо нерівномірна структура споживання джерел енергії у 

країнах світу. Зокрема, у США доля природнього газу у 2016 році становила 

32%, нафти – 30%, вугілля – 18%, електроенергії – 14%, біомаси – 6%. У Китаї 

70% енергії добувається з вугілля, нафта дає лише 8%, а газ – 5%. Європейські 

країни характеризуються більшою долею електроенергії. Наприклад, у 

Німеччині, 36% дає вугілля, 29% – електроенергія, 26% – біомаса, 5% - газ; у 

Франції – 87% дає електроенергія, 12% – біомаси; у Італії – 37% дає 

електроенергія, 35% – біомаси, 14% – газ, 13% – нафта. В Україні зберігається 
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ще перехідний варіант генерації енергії: 36% дає електроенергія, 31% – 

вугілля, 24% – газ, 5% - біомаси, 4% – нафта [216] . 

 
Рис. 1.4. Структура виробництва енергії за типом джерела у світі, 2016 рік. 

Джерело: [216] 

 

Слід розуміти, що величезна залежність від споживання нафти на 

азійських ринках формує достатньо міцні як торговельні, так і політичні 

союзи. Так, Китай імпортує 5,6 млн. барелів нафти. Прагнучи забезпечити 

стабільність поставок, держкомпанії інвестують величезні кошти в 

нафтовидобувні галузі в Іраку, Судані, Ірані та Анголі, що формує економічну 

залежність цих країн від економічного стану Китаю. Внаслідок цього 

формується спочатку торговельний союз, а пізніше – політичний. Аналогічно, 

японська економіка щодня потребує приблизно 4,5 млн. барелів нафти. 

Залежність місцевої нафтопереробної промисловості від зовнішніх закупівель 

становить 97%, а основним постачальником є Саудівська Аравія, що формує 

відповідні торговельні взаємозалежності. Саме ця економічна передумова 

формує політичні настрої у країнах, що в свою чергу призводить до 

геополітичних альянсів. 
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У кінці 2016 року було проведене опитування громадської думки у 66 

країнах світу [315], одним з питань був вибір однієї з 6 найбільших та 

найсильніших країн світу як єдиного партнера у випадку військової загрози 

для своєї країни. Результати чітко показали, як розділені країни політично та 

економічно. Зокрема, у блоці зі США знаходяться всі країни Північної 

Америки, Латинської Америки за виключенням Венесуели, країни Західної та 

Центральної Європи, Нігерія, Південна Африка, Індія, Японія, Австралія та 

країни Океанії, Філіппіни, Таїланд, Ізраїль. В той же час блок з Росією 

виберуть Китай, Монголія, Іран, Туреччина, Греція, Вірменія, Словенія. З 

Китаєм в блоці будуть Росія, Пакистан. Таким чином бачимо, що вже скалися 

достатньо зрозумілі економічні та геополітичні союзи, що визначатимуть 

майбутнє планети.  

Однак є країни, де населення поділене в підтримці між існуючими 

блоками. До них відноситься і Україна, де підтримка блоку на чолі зі США 

лише на 2% вища за блок з Росією. Така ж невизначена ситуація 

спостерігається у Боснії та Герцеговині, Іраку, та Латвії.  

 Нарешті, наразі світ переживає ще один етап розвитку, що пов’язаний з 

активним впровадженням технологій видобутку енергії з відновлювальних 

джерел. Очевидно, що він повністю змінює розклад геополітичних сил у світі, 

оскільки ресурси попередніх етапів поступово втрачають свою цінність. Для 

того, щоб зрозуміти, наскільки серйозними будуть зміни, розглянемо 

розміщення країн світу за рівнем генерації відновлювальної енергії 

(Додаток В).  

Як видно, частка відновлювальних джерел з 1990 року зросла у світі на 

4,6%, навіть за умови того, що споживання електроенергії за цей період 

подвоїлося. Таким чином, у 2016 році частка відновлювальних джерел вже 

генерує майже половину всіх потреб 1990 року. Серед країн є очевидні лідери 

(Норвегія, Швеція, Канада, Колумбія, Нова Зеландія, Бразилія, Венесуела), які 

більше половини електроенергії генерують з відновлювальних джерел. Також 

суттєво зростає виробництво енергії з суто природних джерел: сонця та вітру. 
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На сьогодні частка такої електроенергії наближається до 6% у світі, а країни-

лідери (Іспанія. Португалія, Нова Зеландія) генерують вже майже чверть 

електроенергії таким чином. Новітні технології підвищують ефективність 

сонячних станцій та вітряків, зменшують собівартість продукції, а значить, 

будуть впроваджуватися з прискореним темпом. 

Протягом останніх років можна спостерігати цікавий тренд у зміні цін на 

ресурси. Зокрема, незважаючи на зростання цін на ресурси, зростання цін 

акцій відбувається набагато швидшими темпами. Розглянемо ціни на 

природний газ, нафту марки Брент, золото, алюміній, зерно та живу худобу, 

тобто на ресурси, що представляють, фактично, всі найважливіші товарні 

групи. При цьому, можна констатувати, що у травні 2018 року ціни на ці 

ресурси, порівнюючи, наприклад, з травнем 2016 року виросли на все, крім 

живої худоби. Зокрема, газ подорожчав на 20,3%, нафта – на 46,9%, золото – 

на 7,4%, алюміній – на 48,8%, мідь – на 46,1%, зерно – на 13,6%. В той же час 

ціна живої худоби скоротилася на 13,4%. Проте за цей час індекс S&P500 зріс 

на 26,2%. 

Для більшої наочності розрахуємо відношення відповідних цін на ресурси 

до індексу S&P500. Також, для порівняння мало співставних чисел, 

переведемо їх до індексів, де за 100 взято рівень січня 2010 року. В такому разі, 

динаміка відношення цін ресурсів до динаміки цін акцій стає вражаючою. 

Якщо не брати до уваги зліт цін у 2007-2008 роках перед світовою фінансовою 

кризою, то майже весь час спостерігається очевидне зниження всіх відношень. 

Таким чином, вся економіка стає все менш залежною від сировини. Найкраще 

це видно з графіку змін цін на газ, які піднімалися у декілька разів під час 

зимових місяців до 2009 року. Після відкриття сланцевого газу, створення 

запасів газу та переформатування ринку газу ніяких піків цін цього ресурсу не 

спостерігається (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Динаміка індексу відношення цін на ресурси до індексу S&P500  

Джерело: розраховано автором на основі даних [380]. 

 

Наразі можна констатувати, що відбувається повернення індексів цін на 

ресурси до рівня 2000-х років. Всі розглянуті індекси станом на травень 2018 

року показали значення, нижчі січня 2010 року щонайменше удвічі. 

Найбільше падіння спостерігалося як раз для природного газу, де індекс 

становив лише 21,76, тобто майже у 4,9 рази нижче базового значення. Для 

нафти падіння становило 2,4 рази, для золота – 2 рази, алюмінію та міді – у 2,5 

рази, зерна – 2,2 рази, живої худоби – 2 рази. 

Це означає, що ті національні економіки, що продовжують орієнтуватися 

на сировинну модель економіки, приречені на повільне вмирання чи швидкий 

колапс. Результат залежить від їх індивідуальних особливостей, 

геополітичних рішень та запасу міцності.  

Достатньо важливим геополітичним ресурсом залишається кількісний та 

якісний склад населення. При цьому акцент зміщується від кількості до якості: 

географічний розподіл населення, його етнічний та релігійний склад, освітній 

та кваліфікований рівень. Розселення людей та їх соціальна структура може 
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сприяти національній єдності та зміцненню позицій держави (Росія), а може 

привести до протилежних результатів. Ситуація в Україні у 2014 році чітко 

продемонструвала, що відбувається з країною, що має проблеми з 

національною єдністю.  

Останні глобальні опитування показують, що молодь стає з кожним 

роком все більш глобалізованою, демонструючи достатньо схожі відповіді 

щодо рівня щастя, оптимізму, віри у майбутнє, рівня освіти, доходів. В той же 

час люди старшої вікової групи суттєво відрізняються в межах своїх 

національних кордонів. Зокрема, рівень щастя для людей до 34 років в 

середньому на 15% вищий, ніж серед людей, старших 55 років. 20% людей з 

найвищими доходами у країні щасливіші в середньому 20% людей з 

найнижчими доходами на 32%. Люди з вищою освітою на 13% щасливіші, ніж 

інші особи. Проте це означає, що рівень щастя менше залежить від країни 

проживання, а більше від віку, рівня доходів, освіти та способу життя [370]. 

У Європі найщасливішою країною є Ірландія, де проживає 97% щасливих 

людей. Середній показник у ЄС становить близько 83%. Проте чим східніше 

розташована країна, тим менш щасливою вона себе відчуває: самими 

нещасними себе відчувають румуни, лише 59% опитаних з цієї країни 

вважають себе задоволеними життям [469]. В Україні цей показник ще нижче 

– близько 54% [371]. Внаслідок такої ситуації українці мають бажання 

змінювати своє місце проживання, що суттєво збільшує відтік робочої сили до 

інших країн, зменшуючи потенційний випуск країни та знижуючи 

ефективність її роботи. 

На рівень щастя та задоволення впливає можливість знайти офіційну 

роботу. За останніми дослідженнями ООН, найвищий відсоток невлаштованих 

офіційно припадає на країни, що розвиваються, - 93%. В цілому, в Африці 

неформально працюють майже 86% працюючих людей, в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, а також в арабських державах ця цифра становить 

приблизно 68%, у Північній і Південній Америці - 40%, а в Європі і 
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Центральній Азії - 25%. Найвища частка неофіційно влаштованих на роботу у 

сфері сільського господарства - понад 90% [516]. 

Проведене дослідження показало, що незважаючи на розвиток 

глобалізації за останні десятиріччя, боротьба за геополітичні інтереси у світі 

не тільки не зменшилася, а лише посилилася. Слід констатувати, що наразі 

країни схильні застосовувати протекціоністські заходи для захисту власних 

ринків, що призводить до обмеження вільної торгівлі, а значить, і до силової 

боротьби за певні ресурси. Через неспроможність певних країн здійснювати 

такий вплив самостійно, формуються доволі великі та потужні союзи держав, 

що веде до перенаправлення торгових потоків. Фактично, основна торгівля 

зосереджуються саме між країнами таких блоків, що обмежує доступ до 

ресурсів іншим країнам. Слід констатувати, що така ситуація є важливим 

ризиком миру на планеті, можливості забезпечення великої кількості країн 

ресурсами, особливо, енергетичними.  

Однак війна як крайній захід вирішення проблем не є єдиним 

геополітичним ризиком. Незважаючи на серйозні кроки по економії та 

збереженню енергії, відбувається зростання її споживання у більшості країн 

світу. Введення і дію джерел енергії з відновлювальних джерел хоча і стає 

важливим чинником зміни залежності від енергетичних ресурсів, проте ще не 

може забезпечити зростаючі потреби економіки принаймні на співставному з 

невідновлювальними джерелами рівні. Це означає, що у найближчій 

перспективі будуть робитися спроби формування енергетичних наддержав, що 

за рахунок контролю джерел енергії будуть намагатися підвищувати ціни на 

цьому ринку та здійснювати його подальшу монополізацію.  

Очевидно, що така ситуація ніяк не сприятиме зменшенню забруднення 

планети, а також кліматичним змінам. Слід констатувати, що в найближчі роки 

внаслідок підняття рівня води Світового океану буде не тільки знищені пені 

острови, але й частково материкові території. В такому разі слід очікувати 

відповідних змін зайнятості та міграції населення.  
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В той же час слід акцентувати увагу на тому, що поступово змінюється 

роль ресурсів у економічному розвитку планети. Зокрема, проведене 

дослідження показало, що відношення індексів відповідних цін на ресурси до 

індексу S&P500 за останні десять років впало як мінімум у 2 рази, що свідчить 

про зменшення залежності економіки від ресурсів та більшої важливості 

людських ресурсів у забезпеченні економічного зростання.  

Таким чином, можна констатувати, що геополітичні виклики будуть 

суттєво впливати на економічну складову країн світу ще достатньо довгий час. 

Особливо важливим це буде для України, яка через обмеженість своєї 

економіки не може відігравати значну роль на міжнародній арені. В той же час, 

її транзитне положення у Європі залишиться предметом геополітичної 

боротьби між Російською Федерацією та ЄС. Це створюватиме значний ризик 

як економічних втрат внаслідок зменшення ролі газотранспортної системи, так 

військових втрат через бажання інших гравців контролювати цю систему. На 

жаль, відсутність політичної волі, єднання народу призводить до 

центробіжних тенденцій у країні, що ще більше погіршує економічну та 

соціальну ситуацію. Внаслідок цього необхідно розглянути роль внутрішніх 

та зовнішніх загроз економічній безпеці більш детально.  

1.3. Ризики та загрози економічній безпеці держави 

Слід зазначити, що поняття економічної безпеки постійно змінюється. У 

порівнянні з серединою ХХ ст. акцент розгляду проблем безпеки змістився. 

Якщо раніше акценти гарантування безпеки ставилися у відношенні до цілей 

агресії або захисту країн (бойкот у торгівлі або інвестиціях, обмеження 

поставок енергоносіїв, безпека постачання ресурсів), то пізніше вони почали 

зміщуватися до ризику глобальної економічної, соціальної та екологічної 

нестабільності (міжнародні злочинні синдикати, порнографію, торгівлю 

людьми, контрабанду наркотиків, викиди токсичних відходів тощо).  

Досвід останніх десятиліть показує, що сучасні війни йдуть не за 

територію держав, а за доступ до ресурсів, за можливість впливу на 
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національну економіку, досягнення геополітичних цілей. В останній час все 

частіше досліджуються питання розміру післявійськової економічної 

допомоги [389], а також економічної доцільності військової інтервенції у 

порівнянні з економічними важелями впливу [445]. У цьому розумінні 

економічна безпека може відноситися, найбільш очевидно, до тих аспектів 

торгівлі та інвестицій, які безпосередньо впливають на здатність країни 

захищати себе: право на вільне придбання зброї або пов'язаних з нею 

технологій, надійності поставок військової техніки або загрози купівлі 

противником нової випереджаючої технології в зброї. Зокрема, Є. Бенуа [270, 

271], використовуючи ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена та інструменти 

регресійного аналізу, показує, що військові витрати позитивно позначаються 

на економічному зростанні у вибірці з 44 менш розвинутих країнах у період 

між 1950 і 1965 роками. Однак, більшість інших досліджень показують 

негативний вплив витрат на оборону або безпосередньо [343], або 

опосередковано через їх негативний вплив на заощадження [317], інвестиції 

[316] або експорт. К. Ротшильд [457], Б. Бісвас і Р. Рам [277] не знайшли 

статистично значущого зв'язку між військовими витратами та економічним 

зростанням. Аналогічний результат отримали Х. Дакура, С. Девіс і Р. Сампатх 

[311], які використовували модель корекції похибок при вивченні причинно-

наслідкового зв'язку між військовими витратами та економічним зростанням 

для 62 країн.  

Однією з перешкод для захисту власної економіки в умовах глобалізації 

буде конкуренція між державами. Наприклад, у 2008 році Ірландія прийняла 

закон про повну гарантію банківських вкладів, що призвело до відтоку 

приватних депозитів у інших країнах. Звичайно, що інші країни були змушені 

підняти свої умови гарантування вкладів для населення. 

Очевидно, що в останні десятиріччя конкуренція між країнами тільки 

посилюється. Відкриття кордонів для товарів, міграції населення, капіталів 

призвели до необхідності конкурувати у всіх сферах діяльності. Наразі 

конкуренція у економічній сфері між країнами полягає у зміні податкового 
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законодавства для створення найсприятливіших умов для залучення 

інвестиційних ресурсів, ведення бізнесу, збільшення фінансових потоків 

всередині країни. З іншого боку, монетарна політика також збільшує 

конкуренцію за дешеві фінансові ресурси, що посилює протиріччя між 

країнами, змушує збільшувати боргове навантаження, послаблюючи 

довгострокові перспективи економічного зростання. Ці дії призводять до 

торгових війн, боротьби за ресурси, інвестиції та людський капітал.  

Глобалізація сприяла виникненню нових загроз у сучасному 

економічному світі. Звичайно, що потрібно ретельно вивчати зв’язок між 

економічною глобалізацією та небажаними економічними та політичними 

результатами. Якщо у короткостроковій перспективі глобалізація, як правило, 

призводить до позитивних наслідків в аспекті економічного зростання, то у 

довгостроковій перспективі зростає волатильність національної економіки, що 

призводить до падіння довіри до відповідної політичної системи, потреби 

жорсткої адаптації до нових економічних умов. Лише наявність реально 

діючих інститутів влади як на національному, так і регіональному рівні, 

можуть пом’якшити ефекти від глобалізації та відповідних загроз.  

Однак, практика показує, що розвиток глобалізації, необхідність 

міжнародної співпраці, значна міграція населення, зростання нерівності 

доходів призводять до зміни психології населення більшості країн. Все більшу 

підтримку отримують популістські та екстремістські партії, організації, що 

підтримують протекціоністські заходи в економіці, а значить, і початок 

економічних війн. Внаслідок цього, більшу увагу слід приділити до прямих та 

опосередкованих витрат та ризиків, пов’язаних з коливаннями 

транскордонних потоків товарів, капіталу і робочої сили [385].  

Захист від таких загроз вбачається у прискоренні економічного зростання, 

що має призвести до поліпшення якості життя населення. Однак в сучасному 

світі навіть прискорення економічного зростання створює певну небезпеку для 

країни. Зокрема, зростання на початку ХХІ ст. було викликано експансивною 

кредитною політикою, яка стимулювала експорт бідних країн, розширення 



92 
 
споживання, інвестицій, проте значно погіршила стан країн у період депресії. 

Останні дослідження свідчать, що дисперсія всіх макроекономічних 

показників значно зростає в останні роки, що принципово зменшує 

можливості для коректного економічного прогнозування. Наприклад, 

зростання економіки Німеччини за останні 20 років складало в середньому 

1,5% з стандартним відхиленням 1,25%, а у 2009 році відбулося зменшення на 

5%, чого не спостерігалося останні 70 років [288]. Очевидно, що ступінь 

волатильності макроекономічних параметрів має виступати одним з 

показників предтечі криз, а значить, зменшення економічної безпеки країни.  

Дисбаланси у одній країні мають все зростаючий вплив на світове 

господарство. Зростання волатильності макроекономічних показників у одній 

країні може суттєво вплинути через комплекс причин на економічну безпеку 

іншої країни, що вимагає регулярного спостереження за відповідними 

змінами. Різний ступінь волатильності визначає різну вразливість країн до 

глобальних шоків. Це доводить дослідження МВФ [258], у якому експерти 

визначили зв’язок між економічним зростанням та вразливістю країни до 

зовнішніх чинників для країн Східної Європи. Рівень зростання ВВП 

характеризувався за допомогою двох характеристик: високий (2) та низький 

(1). Рівень вразливості обраховувався на основі приросту дефіциту платіжного 

балансу та зовнішнього боргу за період економічного буму та мав три градації: 

високий (3), середній (2), низький (1). Україна за цим аналізом була віднесена 

до другого кластеру вразливості, до якого також ввійшли: Молдова, 

Македонія, Литва, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина. Однак 

такий аналіз слід вважати досить поверховим і не повним, що і показали 

тенденції 2014-2018 років.  

Більш детальним видається дослідження Фонду для миру, у якому 

розраховується індекс тендітності держави (The Fragile States Index) [246]. У 

цьому індексі на основі аналізу 178 країн визнається їхня вразливість до 

різноманітних викликів та загроз. Для розрахунків використовується три 

основні потоки даних – кількісні, якісні та експертні. Відповідні бали для країн 
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розподіляються на основі дванадцяти ключових політичних, соціальних та 

економічних показників та понад 100 додаткових факторів. Структурно до 

складу індексу входять:  

• індикатори рівня згуртованості, що визначають рівень безпеки країни, 

можливості застосування сили, невдоволення владою, ймовірності 

перевороту тощо; 

• економічні індикатори, що аналізують дохід на душу населення, рівень 

безробіття, інфляції, бідності, ймовірності банкрутства підприємств, 

приплив іноземних інвестицій, девальвації національної валюти тощо; 

• політичні індикатори, що вивчають репрезентативність і відкритість 

уряду у відносинах з громадянами. 

• соціальні індикатори, що вимірюють загрози населенню, пов'язані з 

харчуванням, доступом до безпечної води, інших важливих ресурсів, 

поширеність захворювань та епідемій; 

• перехресні індикатори, що розглядають вплив зовнішніх суб'єктів на 

функціонування держави, особливо з точки зору безпеки та економіки.  

Відповідно до звіту 2018 року очолюють рейтинг, тобто є найбільш 

вразливими країнами, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Сирія, ЦАР. В той же 

найбільш стійкими країнами визнано Фінляндію, Норвегію, Швейцарію, 

Данію, Ісландію. Україна знаходиться на 86 позиції, тобто приблизно в 

середині рейтингу (рис. 1.6). При цьому основні проблеми для нашої країни 

відзначаються у економічній нерівності, відтоку людських ресурсів за кордон, 

демографічні проблеми, наявність біженців через військові дії, якість 

громадських послуг. 

Також цікавим є аналіз економічної безпеки найсильнішої країни світу – 

США. Зокрема, Т. Моран [426] визначив три ключові економічні загрози для 

США: постійний дисбаланс торгового та капітального рахунків платіжного 

балансу, що призводить до фактичної передачі американських активів 

іноземцям; зниження міжнародної конкуренції, що знижує ефективність 
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промисловості у порівнянні з іншими країнами; зростаюча залежність від 

закордонних поставок стратегічних матеріалів і технологій, що робить США 

вразливими для зовнішніх впливів. Очевидно, що будь-які негаразди у 

економіці США відобразяться на економіках інших країн, а особливо тих, що 

розвиваються, й України зокрема. Для ілюстрації цього достатньо згадати, що 

криза на ринку нерухомості США у 2007-2008 роках переросла у боргову 

кризу, яка призвела до виведення значних сум спекулятивних інвестицій з усіх 

ринків країн, що розвиваються, спричинивши нищівні девальвації валют, а 

потім, і удар по рівню виробництва.  

 
Рис. 1.6. Динаміка позиції України у індексі тендітності держави. 

Джерело: складено автором на основі [246] 

 

Таким чином, можливість країн реагувати на сучасні загрози стає 

основою гарантування їх економічної безпеки. Для забезпечення дієвої 

протидії загрозам економічній безпеці дуже важливо здійснення постійного 

моніторингу усього спектру загроз, який би дозволяв якомога раніше виявляти 

больові точки й впроваджувати систему відповідних превенцій і протидій для 
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нейтралізації та припинення деструктивних проявів і подальшої максимально 

повної нормалізації ситуації.  

Такий контроль має бути різноплановим, враховувати всі аспекти 

діяльності країн та суб’єктів економічної діяльності. Це вимагає розбиття 

поняття “економічна безпека” на частини, що найбільш повно характеризують 

один з аспектів такої діяльності, а також формування цілей, задач та загроз їх 

виконання для кожної частини. Слід пам’ятати, що наведені показники можуть 

бути взаємопов’язаними, взаємозалежними та суперечливими. Зокрема, 

уникнення загрози для одного з аспектів може створити надзвичайно складну 

ситуацію для іншого.  

У літературі можна зустріти різні типи класифікації загроз економічній 

безпеці [115, 239]:  

1. місце виникнення, де виділяють внутрішні та зовнішні загрози;. 

2. ступінь небезпеки, де виділяють особливо небезпечні та небезпечні; 

3. можливість здійснення, де виділяють реальні та потенційні; 

4. масштаб реалізації, де виділяють загальнонаціональні, локальні та 

індивідуальні; 

5. тривалість дії, де виділяють тимчасові та постійні.  

6. сфера впливу, де виділяють виробничі, фінансові, експортно-імпортні, 

технологічні, інституційні, соціально-економічні, демографічно-економічні, 

тощо. 

7. ставлення до загроз, де виділяють об'єктивні та суб'єктивні;. 

8. характер спрямування, де виділяють прямі та непрямі. 

На думку Г. Дарнопиха існує інша класифікація загроз економічній 

безпеці держави за наступними ознаками [41]: походження; якість загрози; 

специфіка впливу на окремі об’єкти або їх системи; спрямованість на окремі 

галузі та види діяльності; масштаб можливих збитків; можливість реалізації 

загроз за часовими та просторовими координатами дій; ступінь виявлення; 

ступінь комплексності; джерело виникнення; якість матеріальних носіїв 

загроз; форма виразу загрози.  
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Держава має різні можливості для впливу на стан своєї економічної 

безпеки. Серед них варто виділити: 

a) зміну законодавства країни, що направлено на удосконалення 

функціонування економічних систем та інститутів, зміну податкової системи, 

боротьбу з корупцією та тіньовою економікою; 

b) діяльність центрального банку країни, який за допомогою 

монетарних заходів може суттєво впливати на функціонування економіки; 

c) діяльність уряду, який за допомогою фіскальних механізмів може 

сприяти зміні структури суспільного споживання. За рахунок перерозподілу 

між соціальними та капітальними видатками уряд здатний значною мірою 

змінити рівень економічної безпеки, що було продемонстровано, наприклад, у 

2005 та 2014 роках. 

Таким чином, все більша взаємозалежність країн вимагає від України 

відповідних зусиль щодо захисту її економічних інтересів, здобуття гідних 

умов участі у світовій кооперації, торгівлі, науково-технічному обміні. 

Використання перелічених вище засобів з одного боку сприяє зміцненню рівня 

економічної безпеки країни, а з іншого боку породжує певні нові загрози. 

Очевидно, що потрібно визначити можливості впливу державних інститутів 

на рівень економічної безпеки в Україні та провести аналіз відповідних загроз. 

А. Сундук [219] відзначає, що «сьогодні основними загрозами 

формування прийнятного рівня економічної безпеки вважаються внутрішні 

загрози, до числа яких належать нерівномірність економічного розвитку 

територій (що може призвести до прояву явища сепаратизму), занепад 

окремих галузей економіки, низький рівень життя населення та ін.». Як 

показала практика, автор мав рацію щодо Донбасу та АР Крим. 

У цьому контексті цікавим є вивчення загроз попередніх років. Зокрема, 

у 2003 році на основі опитування експертів було визначено важливість загроз 

економічній безпеці країни на сучасному етапі [140]. Найбільш цікавим є те, 

що оцінка загроз за останні 15 років майже не змінилася. Це означає, в сучасній 
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економіці не забезпечуються практично всі ключові потреби людини 

(табл.1.4). 

Таблиця 1.4 

Розподіл сумарного потенціалу внутрішніх економічних загроз 

національній безпеці України, % 

Загроза Оцінка, % 

1. Зростання економічних злочинів, тіньової економіки, 
криміналізація економічних відносин, корупція 

96 

2. Занепад виробництва, відсутність ефективної системи 
відтворення виробничого потенціалу 

93 

3. Неконтрольований і нелегальний вивіз та відплив за межі 
України матеріальних, фінансових ресурсів, інтелектуального 
та людського потенціалу 

91 

4. Структурно-технологічна незбалансованість економіки, 
поглиблення структурних деформацій 

88 

5. Низька ефективність державного управління 87 

6. Неефективність економічних відносин та валютно-
фінансового регулювання 

82 

Закінчення табл. 1.4 

Загроза Оцінка, % 

7. Відсутність соціальної орієнтації економіки 80 

8. Високий рівень політичного протистояння, негативний його 
вплив на економічний розвиток 

62 

9. Значні диспропорції у соціально-економічному розвитку 
регіонів України 

62 

10. Недосконалість і повільні темпи приватизації, відірваність її 
від стратегії трансформації економіки 

45 

Джерело: [140]  
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Варто відзначити, що серед внутрішніх загроз економічній безпеці та 

найбільш важливих проблем, які виникають при аналізі стану економічної 

безпеки України, наразі ще додатково можна виділити наступні: 

• значне скорочення ВВП України в останні роки на фоні світового 

економічного зростання; 

• невідповідність рівня продуктивності праці в країні іншим державам-

сусідам; 

• високий рівень доларизації економіки, що сприяє інфляції та постійній 

девальвації національної валюти; 

• зниження ефективності державного управління, яка напряму пов’язана з 

кадровою складовою економічної безпеки країни, адже дефіцит 

кваліфікованих та високопрофесійних кадрів становить загрозу 

подальшому незалежному існуванню країни; 

• кримінальні злочини (корупція, відмивання коштів, конвертація коштів, 

ухилення від повної сплати податків, контрабанда); 

• відсутність стабільної та прозорої судової та правоохоронної системи, 

що сприяє злочинності та правопорушенням; 

• проблема війни, в тому числі глобальної. При цьому війну слід розуміти 

у широкому сенсі, адже на сучасному етапі, незважаючи на постійний 

характер, військові конфлікти не здатні вирішити всі суперечки. 

Більшість наступальних дій здійснюється економічними заходами; 

• значна залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх 

ринків, особливо через велику ресурсну залежність; 

• достатньо низькі темпи розширення внутрішнього ринку, що гальмує 

розвиток конкуренції та знищення монополій; 

• критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях 

промисловості, агропромисловому комплексі, системах 

життєзабезпечення, що призводить до постійних техногенних аварій; 
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• значна боргова залежність держави, критичні обсяги виплат за 

зовнішніми та внутрішніми боргами; 

• неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, 

відсутність реалізованої політики енергозбереження, що створює значні 

ризики для гарантування енергетичної безпеки держави; 

• "тінізація" національної економіки [22]; 

• переважання в діяльності управлінських структур особистих, 

корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними, що 

знижує стимули для активного залучення та реалізації найкращих ідей, 

проєктів, що призводить до неефективності державного регулювання 

[153]. 

Однією з головних загроз є існування нелегального сектору економіки 

України, яке полягає в ухиленні від сплати податків. Ця проблема в Україні 

посилюється такими чинниками, як незавершеністю процесу інституційного 

формування податкової системи (суперечливістю і складністю законодавчої й 

нормативно-розпорядчої бази, надмірно репресивним характером і 

фіскальною орієнтацією діяльності), відсутністю історичної практики 

дотримання норм, моральних стандартів законослухняної поведінки щодо 

сплати податків у економічних агентів і громадян, неефективністю і 

нераціональністю функціонування органів державного управління, 

порушенням принципів справедливості й неминучості покарання внаслідок 

поширення корупції, неефективністю і непрозорістю бюджетної системи, 

зокрема використання ресурсів державного і місцевих бюджетів, що зумовлює 

нігілізм основних платників податків та в результаті знижується збір податків 

і зростає бюджетний дефіцит. Негативні наслідки дії вказаних чинників 

пов’язані з структурними деформаціями економіки, загостренням 

інвестиційної кризи, соціальною стратифікацією населення за доходами 

внаслідок концентрації ділової активності у галузях з високою 

(короткостроковою) рентабельністю і мобільністю капіталів [107]. 
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Очевидно, що проблеми тіньової економіки, корупції, ухилення від 

податків тісно пов’язані між собою та можуть бути, принаймні частково, 

вирішені при політичній волі влади. Лише непослідовність політичних рішень, 

залежність від кланових рішень, неспроможність проводити рішучі реформи 

сприяють існуванню вищеозначених проблем. О. Левчук та В. Коваленко [99] 

однією з найбільших загроз економічній безпеці також відзначають обсяг 

тіньової економіки, а також процес інтеграції тіньової економіки в усі ланки 

суспільного виробництва. Це призводить до безсистемності функціонування 

економіки, низького рівня інвестиційної активності.  

Питання загроз фінансовій безпеці України були проаналізовані у 

декількох наукових працях. Зокрема, у роботі Кравчук Н.Я. була 

запропонована концепція боргової стратегії України [95]. Однак, у процесі 

дослідження була використана економетрична модель, яка не може бути 

корисною в сучасних умовах через суттєву зміну структури економіки 

України. Питання функціонування фондового ринку та його впливу на 

фінансову безпеку країні розглянуто у дослідженнях Клименко В.В. [83] 

Вплив рівня монополізації економіки, антимонопольного законодавства на 

фінансову безпеку України розглянуто у роботі Олещенко О.М. [125] Однак 

слід зазначити, що за час, що пройшов з цих досліджень, відбулися суттєві 

зміни у функціонування національної економіки, що вимагає проведення 

нових досліджень щодо фінансової стійкості та фінансової безпеки країни.  

У світовій економіці виділяють декілька підходів до оцінки фінансової 

стійкості. Один з них пов’язаний з дослідженням систем показників 

завчасного попередження про можливі загрози банківській, валютній, 

борговій безпеці за допомогою економетричного апарату [387] .  

МВФ, наприклад, розробив різні моделі для прогнозування валютних 

криз та кризи платіжного балансу [273]. Були спроби графічного зображення 

ризиків та умов, які впливають на фінансову стабільність у графічному вигляді 

за допомогою представлення фінансової стабільності як функції від шести 

агрегованих показників: макроекономічні ризики, ризики нових ринків, 
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кредитні ризики, ризики ліквідності, грошово-кредитні та фінансові умови, 

готовність інвесторів до збільшення ризиків [313]. Зараз розробляються 

показники фінансової нестабільності в ряді країн, перш за все на основі 

ймовірності дефолту банківської системи [257]. В той же час системи раннього 

попередження криз часто критикувалися через низьку практичну ймовірність 

здійснення прогнозів [320]. 

Слід зазначити, що практично у всіх країнах Латинської Америки і 

Південно-Східної Азії напередодні криз відмічалася висока частка зарубіжних 

ресурсів по відношенню до грошової маси М2 та ВВП [244]. Цю інформацію 

слід використовувати як один з критеріїв предтечі кризових явищ в економіці. 

Проведені дослідження засвідчили, що для підвищення рівня економічної 

безпеки України необхідно збільшувати рівень монетизації економіки, чого 

можна досягти, пропорційно збільшуючи грошовий агрегат М3 відповідно до 

зростання ВВП [206]. Визначено, що зростання грошової маси М3 має 

позитивний вплив на економічну безпеку України, але не дивлячись на 

загалом позитивний результат, не на всі складові економічної безпеки 

збільшення грошової маси діє позитивно. Збільшення показника М3 діє 

негативно на валютну та зовнішньоекономічну безпеку та призводить до 

зменшення значень індикаторів в довгостроковому періоді. При цьому слід 

зазначити, що зростання відповідного грошового агрегату діє позитивно на 

рівень бюджетної, грошово-кредитної, соціально-економічної, демографічної 

та енергетичної безпеки. В середньому даний позитивний вплив стає помітним 

через 4-5 кварталів після збільшення грошової маси. Дослідження засвідчило, 

що грошово-кредитка політика прямо впливає на зовнішньоекономічну 

діяльність країни. Наприклад, коефіцієнт кореляції між приростами грошового 

агрегату М2 та приростами обсягів експорту в Україні становить 0.66; 

коефіцієнт кореляції між рівнем грошового агрегату М2 та валютними 

курсами євро та долара США 0.78 та 0.51 відповідно.  

Важливо також слід відзначити, що монетарна політика значно впливає 

на розвиток фактично всіх регіонів України [56]. Для більшості регіонів 
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України простежується значний зв’язок між зміною грошових агрегатів М2 та 

М3 і зміною валової доданої вартості регіону, рівнем інвестицій у регіон. Це 

означає, що експансивна монетарна політика НБУ здатна пожвавити розвиток 

переважної більшості регіонів, і таким чином, підсилити економічну безпеку 

держави в цілому. 

На сьогоднішній день гостро постало питання про необхідність 

коригування ставок податку на додану вартість, норми нарахувань на фонд 

заробітної плати, виникає питання доцільності вивчення впливу таких змін на 

рівень економічної безпеки країни. Певні дослідження у цій сфері [57, 58] 

свідчать про загрозу подальшому розвитку країни при збереженні незмінної 

податкової політики. 

Урядовий вплив на стан економічної безпеки спостерігається при 

складанні Державного бюджету та при оперативному управлінні економікою. 

Складання Державного бюджету країни є надзвичайно складною справою, під 

час якої слід врахувати інтереси якомога більшої частини населення. Іноді 

виникає ситуація, коли інтереси різних груп прямо протилежні за своїм 

змістом, що вимагає знаходження певних компромісів. При цьому в 

українських реаліях відбуваються певні домовленості між основними 

політичними гравцями, що не завжди сприяє ефективному використанню 

бюджетних коштів. 

Одним з основних напрямів здійснення бюджетних видатків як у 

короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі має стати забезпечення 

зміцнення економічної безпеки держави, її захищеності від зовнішніх загроз. 

У такому розумінні бюджетні видатки мають здійснюватися для фінансування 

найбільш важливих з точки зору економічної безпеки складових.  

Закон про Державний бюджет України створює основні орієнтири для 

підвищення рівня економічної безпеки України за допомогою встановлення 

найважливіших макроекономічних показників розвитку держави. В той же час 

аналіз виконання Державного бюджету України дає можливості для оцінки 

складових економічної безпеки України, зокрема, соціальної безпеки країни. 
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Дослідження свідчать, що рівень соціального забезпечення в країні за останні 

роки не відповідає можливостям економічного зростання [60].  

Фінансування державних програм галузевого розвитку, стимулювання 

інновацій у певних регіонах прямо впливає на економічну безпеку держави. 

Одним з останніх прикладів є програма фінансування модернізації державних 

підприємств для приведення норм енерговитрат до світового рівня. 

Серед інших факторів впливу урядової політики на економічну безпеку 

можна виділити: підвищення мінімальної заробітної плати, диференціацію 

тарифної сітки, підвищення витрат на капітальне будівництво, збільшення 

розміру місцевих видатків, збільшення запозичень на внутрішньому ринку, 

збільшення запозичень на зовнішньому ринку, зміну величини податків, 

підвищення витрат на соціальні потреби, підвищення виплат при народженні 

дитини, запровадження медичного страхування, зміну частки ВВП, що 

перерозподіляється через бюджет. Зрозуміло, що наведені можливості мають 

подвійний ефект на рівень економічної безпеки. Зокрема, збільшення 

мінімального рівня заробітної плати з одного боку призводить до збільшення 

соціальних стандартів життя населення, а з іншого – до підвищення інфляції, 

що спричиняє падіння цих стандартів. Таким чином, виникає питання про 

вплив кожного конкретного інструменту бюджетної політики на рівень 

економічної безпеки у короткостроковому та довгостроковому періодах. 

Складністю подібного дослідження є відсутність бази спостережень при 

стабільному законодавстві. Зокрема, в Україні періодично вносяться зміни до 

Державного бюджету та його основних параметрів вже під час відповідного 

бюджетного року. Також великою складністю для подібних досліджень є зміна 

статистики з 2014 року через окупацію території країни. 

Задачею уряду є також стимулювання економічного зростання країни за 

рахунок здійснення державних інвестицій, що як правило, здійснюється 

шляхом розробки та фінансування окремих державних програм, призваних 

для вирішення певних проблем, наприклад, підвищення ефективності 

діяльності підприємств за рахунок зменшення їх енерговитратності. 
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Визначення результативності таких програм може бути здійснено через аналіз 

опосередкованих показників діяльності певних галузей чи економіки в цілому. 

Дослідження свідчать, що такі інвестиції не тільки пожвавлюють економічне 

зростання, а й суттєво збільшують рівень життя населення [59]. 

Наразі уряд країни має можливість впливати на регіональну економічну 

безпеку регіонів за рахунок надання бюджетних позик, трансфертів, 

фінансування певних державних програм тощо. Адміністративна реформа, що 

призвела до децентралізації бюджетних ресурсів, має змінити ситуацію з 

економічною безпекою регіонів, а також може поставити нову проблему 

розшарування регіонів за ступенем економічного розвитку. 

Таким чином, виважена стратегічна політика уряду дасть можливість 

лише за рахунок використання бюджетних інструментів підвищити 

економічну безпеку країни в цілому та її регіонів зокрема. Для визначення ролі 

кожного з інструментів необхідно провести економетричне дослідження 

впливу зміни видатків, ставок податків, розміру трансфертів на рівень 

економічної безпеки регіонів, що дасть можливість визначити пріоритети у 

бюджетній політиці на середньострокову перспективу. 

Вплив наведених рішень на параметри фінансової безпеки країни можна 

схематично показати наступним чином (рис. 1.7). 

Інститути державної влади здійснюють вплив на рівень економічної 

безпеки, який часто має суперечливий характер. Зокрема, монетарний вплив 

НБУ з одного боку підвищує рівень економічної безпеки, з іншого призводить 

до знецінення грошової одиниці, що призводить до погіршення соціальної 

безпеки. Капітальні державні видатки з одного боку стимулюють 

виробництво, а з іншого – підвищують ціни. Збільшення витрат на зарплати та 

пенсії з одного боку підвищують соціальні стандарти, з іншого – стимулюють 

зростання цін. Задачею державних інституцій є знаходження відповідних 

балансів, що дозволять гарантувати постійне зростання рівня економічної 

безпеки України. 
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Рис. 1.7. Вплив державних інститутів на параметри економічної безпеки 

Джерело: розроблено автором 
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інертністю багатьох фізичних осіб через нестачу довіри до довгострокових 

перспектив нових умов господарювання.  

Це призводить до того, що частина активів та зобов’язань в національній 

валюті заміняються на активи та зобов’язання у іноземній валюті, ціни 

внутрішніх угод встановлюються відповідно до зміни обмінного курсу 

національної валюти, іноземна валюта використовується в якості 

внутрішнього платіжного засобу принаймні у тіньовій економіці. 

Доларизація виступає платою за відкритість економіки, її інтеграцію до 

світової економіки. Це явище з одного боку дозволяє зменшити ризики для 

пересічних громадян, проте з іншого боку значно збільшують уразливість для 

всієї держави. Крім цього виділяють і інші недоліки доларизації для 

економіки: 

• обмеження ефективності грошово-кредитної політики [381]; 

• країни втрачають частину свого сеньйоражу при емісії національної 

валюти; 

• доларизація підвищує ймовірність кризи ліквідності. Будь-який 

центральний банк як кредитор останньої інстанції може надати 

фактично необмежене фінансування у національній валюті, проте не в 

іноземній. З цієї причини після кризи 2008 року НБУ заявив про 

недоцільність кредитування фізичних осіб у валюті для зменшення 

ризиків неповернення кредитів по всій економіці. 

Серед причин доларизації економіки можна виділити [454]: 

• значні макроекономічні дисбаланси та висока інфляція (Чилі, Колумбія, 

Перу); 

• значні фінансові обмеження та контроль за рухом капіталу (Нігерія, 

Болівія, Венесуела, африканські країни); 

• жорстку прив’язка валютного курсу до долара США, що фактично 

дозволяє паралельне використання американської валюти (Аргентина, 

Еквадор) [272]. 
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Через високий рівень доларизації спостерігається перенесення бізнес-

циклів США на національну економіку, що не сприяє її стабільності. Також 

підвищується ризикованість середовища, що призводить до втрат бюджетних 

доходів від сеньйоражу, тиску на золото-валютні резерви, зниження дієвості 

облікової ставки як інструменту монетарної політики. Через високий рівень 

доларизації збільшується кількість не врахованих трансакцій, що засвідчує 

високий рівень тіньової економіки. 

Основна проблема доларизації економіки полягає у тому, що її дуже 

важко викорінити навіть у довгостроковій перспективі. Інертність населення 

зберігається протягом тривалого часу, в результаті активи в іноземній валюті 

залишаються навіть у періоди макроекономічної стабільності та довіри до 

державної політики [401]. 

В той же час наявність валютних депозитів виступає благом для 

економіки, а тому можна зробити висновок, що існує певний оптимальний 

рівень доларизації економіки, який має залежати від розміру економіки, її 

відкритості, ступеня фінансової інтеграції, розвитку ринку. 

На сьогодні фізичні особи в Україні прагнуть зберегти свої гроші в будь-

якому випадку, вони не довіряють банкам, а в разі девальвації, вони 

намагаються вилучати депозити. Вони мають велику інертність у прийнятті 

економічних рішень. Зокрема, зростання валютного курсу на 1 копійку у 

поточному місяці призводить до зменшення обсягу валютних депозитів 

приблизно на 9,93 млн. дол. США, то у наступному місяці – 2,98 млн. дол. 

США, ще через місяць – 0,99 млн. дол. США, через 4 місяці – 1,33 млн. дол. 

США. Отже, значні коливання валюти ніяк не сприяють покращенню стану 

банківської системи України. З іншого боку, зниження курсу долара могло б 

дати обернений ефект для повернення валютних депозитів [26]. 

Дані щодо динаміки обсягів валютних депозитів та депозитів в 

національній валюті фізичних осіб засвідчують, що до банківського сектора 

швидше повертаються депозити в національній валюті, ніж в іноземній, також 
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волатильність валютних вкладів в порівнянні з вкладами в національній 

валюті є вищою.  

Для зменшення доларизації необхідно поєднання макроекономічної 

політики та мікроекономічних заходів з підвищення привабливості 

національної валюти у порівнянні з іноземною валютою [401]. Такі дії можуть 

бути зроблені як ринковими заходами, так і адміністративними, наприклад, 

суворими заборонами використання іноземної валюти. 

Очевидно, що один з перших кроків полягає у суттєвому зменшенні та 

стабілізації інфляції. Посилення бюджетної дисципліни та оптимізація 

видатків призводять до зменшення запозичень, що підвищує довіру населення 

до економічної політики, і зменшує інфляційні очікування. 

Проблема доларизації економіки є достатньо відчутною для деяких країн. 

Наприклад, протягом останніх 10 років доларизація депозитів у Уругваї 

становила 80-90%. В той же час країни борються за зниження рівня 

доларизації. Зокрема, у Болівії за останні 10 років рівень депозитної 

доларизації зменшився з 92 до 49%, а кредитної доларизації – з 93 до 52%. У 

найбільш розвинутих країнах регіону (Мексика, Чилі, Аргентина) рівень 

доларизації не перевищує 20%. 

На основі дослідження країн Латинської Америки були зроблені різні 

висновки щодо причин кредитної та депозитної доларизації [353]. Зокрема, 

активне управління вимогами до резервів, розвиток ринку капіталів сприяло 

зменшенню кредитної доларизації. В той же час зменшення депозитної 

доларизації в першу чергу пояснювалося розвитком внутрішнього ринку, і, 

відповідно, падінням частки активів у іноземній валюті. 

Таким чином, деформована структура виробництва, відсутність науково-

обґрунтованої структурної перебудови економіки [8], відсутність узгоджених 

дій між окремими державними інститутами, розумінням стратегії подальшого 

розвитку країни, що визначається політичною нестабільністю [113], 

неефективність податкової політики, зростання податкових злочинів (які по 

суті є специфічною формою казнокрадства), що приймають масовий характер 
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[117] становлять основні загрози фінансовій, макроекономічній та виробничій 

безпеці. 

Підтримує цю думку і А. Чесноков [234], який вважає, що «найбільшою 

загрозою зовнішньоекономічній безпеці України в умовах євроінтеграції є 

експортна орієнтованість зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС на основі 

традиційних однорідних товарів за умови ненасиченості вітчизняного ринку 

диференційованою продукцією». Він засвідчує, що включення України до 

системи світового ринку вимагатиме серйозної роботи для досягнення вимог, 

що висуваються в торгівлі розвинутими країнами. Таким чином, експортна 

орієнтованість країни при відсутності стимулів для формування та 

виробництва продукції з високою доданою вартістю є загрозою економічній 

безпеці країни.  

З цим в цілому погоджується І. Чорнодід [235], який зазначає, що 

підвищення рівня економічної безпеки вимагає переорієнтації з переважно 

сировинно-експортної структури економіки на інноваційну модель розвитку. 

Нестабільність на міжнародних ринках попиту на продукцію підприємств 

металургійної та хімічної галузей, сільського господарства, низька 

диверсифікованість та конкурентоспроможність вітчизняного експорту, 

високий рівень споживання енергоносіїв в умовах постійного підвищення цін 

на них, що негативно впливає на собівартість продукції [113] становлять 

основні загрози зовнішньоекономічній безпеці України. 

Дослідження економічної безпеки проводилися також у галузевому 

розрізі. Зокрема, було проведено дослідження загроз економічній безпеці у 

АПК України, визначено напрями підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, запропоновано введення системи лізингу 

для виробництва сільськогосподарської продукції [14], що особливо актуально 

для забезпечення продовольчої безпеки країни. Внаслідок значного зростання 

кількості людей на Землі, збільшенням їхнього попиту на продовольчі товари, 

за оцінками Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD), за 
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наступні 20 років виробництво продовольства має зрости щонайменше на 

50%. 

Глобальна продовольча криза 2007–2008 років показала величезну 

значущість продовольчої безпеки для кожної країни. Взагалі, поняття 

«продовольчої безпеки» стало вживатися після зернової кризи 1972-1973 років 

у Генеральній резолюції Асамблея ООН «Міжнародні зобов’язання з 

забезпечення продовольчої безпеки у світі», де було вказано, що світова 

продовольча безпека – це «утримання стабільності на ринках продовольчих 

товарів при доступності базових продуктів харчування для всіх країн світу» 

[36]. 

У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства в 

Україні» наведено таке визначення: «Продовольча безпека – захищеність 

життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою 

безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з 

метою підтримання її звичайної життєвої діяльності» [145]. 

Більше економічних проблем в області безпеки завдає залежність від 

зовнішніх джерел технологій, сировини, продовольства, палива. При цьому 

виникають дві серйозні загрози для будь-якої економіки.  

З одного боку, раптове зменшення імпорту через економічні блокади, 

війни, раптове знецінення національної валюти або інших причин може 

викликати колапс економіки, особливо, якщо вона залежна від певних 

закордонних товарів. Особливо загрозливою ситуація є у питанні 

енергетичних поставок та продовольства.  

З іншого боку, наявність на власному ринку великої кількості імпортних 

товарів призводить до їх монопольного становища, що витискає з ринку 

вітчизняні товари, зменшуючи конкурентоздатність власної економіки. 

Особливо загрозлива ситуація складається при зниженні конкурентоздатності 

власного сільського господарства, оскільки його відновлення потребує 

значного часу.  
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Як відзначає В. Литвицький, вітчизняний виробник не зайняв нішу 

попиту, яка вивільнилася після обвалу імпорту товарів у кінці 2008 року [101]. 

Проте відбулося значне стиснення товарної пропозиції. 

О. Собкевич відзначає, що «можливості зміцнення економічної безпеки 

України звужуються у зв’язку із дефіцитом інвестиційних ресурсів і 

недосконалістю механізмів їх залучення через національний фондовий ринок 

і обмеженою присутністю вітчизняних суб’єктів господарювання на 

зарубіжних фондових ринках».[164] 

В свою чергу при аналізі інвестиційної безпеки держави В.І. Кириленко 

вказує, що в основі гарантування необхідного рівня економічної безпеки має 

лежати «організація зростання обсягу інвестицій, оскільки воно покликано 

стимулювати економічну активність, зростання попиту … і збільшення 

національного доходу» [81, с.34]. Це означає, що держава має враховувати 

небезпеку від швидкого припливу спекулятивного капіталу. Під час 

фінансової кризи 2008 року Україна відчула на своїй економіці вплив спочатку 

приходу, а потім суттєвого відтоку таких капіталів. Значна девальвація 

засвідчила, що у періоди криз такі інвестиції лише зменшують економічну 

безпеку держави.  

Д. Нікитенко [120] визначає інвестиційну безпеку на рівні держави як 

інтегральне значення рівня інвестиційної безпеки на регіональному, мікро та 

нанорівнях. На його думку, за умови стабільної гетерогенності регіонів у 

економічному зростанні, неможливо досягти високого рівня інвестиційної 

безпеки. Тому для збільшення цього показника слід принципово змінювати 

інвестиційну політику держави, що має поліпшити інвестиційний клімат 

загалом, а також інституційне середовище функціонування суб’єктів 

господарювання. Особливо увагу при цьому слід приділяти інвестиційно-

інноваційній безпеці [226], що гарантує економічне зростання у 

середньостроковій перспективі. 

Низький рівень вітчизняного фінансового менеджменту та відсутність 

стимулів та можливостей для довгострокових капіталовкладень, чіткого 
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порядку розробки інвестиційних програм; низька інвестиційна та інноваційна 

активність [117] становлять основні загрози інвестиційній безпеці.  

На думку Г. Харламової, цілком очевидним є те, що всі ризики та загрози 

економічній безпеці мають безпосередній вплив на інвестиційну діяльність та 

її безпеку, оскільки інвестиційна безпека є в певному сенсі підсистемою 

економічної безпеки. Проте вони являють собою більш узагальнене уявлення 

загроз [227]. Всі загрози безпеки інвестиційної діяльності несуть за собою 

негативні наслідки, тому вчасне виявлення та упередження їх впливу є 

важливою передумовою проведення ефективної інвестиційної діяльності та 

забезпечення інвестиційної безпеки країни. 

Розглядаючи загрози інвестиційної безпеки, до уваги доцільним є брати 

вельми обмежене коло проблем, що стосуються безпосередньо інвестування, 

зокрема [509]: недосконалу законодавчо-нормативну базу; політичну 

нестабільність; відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій; 

відсутність інвестиційної стратегії; високі інвестиційні ризики; зменшення 

частки прибутку у джерелах фінансування інвестицій; обмеженість доступних 

фінансових коштів; загострення платіжної та бюджетної кризи; відсутність 

ефективних механізмів трансформації заощаджень населення в інвестиції; 

відсутність кваліфікованої підготовки фахівців; непривабливість 

міжнародного іміджу країни; низький рейтинг транспарентності та високу 

корумпованість в країні тощо. 

Будь-які інвестиції у нові інноваційні галузі економіки України мають 

бути порівняні з відповідними надходженнями до інших країн для формування 

коректних висновків. Європейське табло інновацій забезпечує порівняльний 

аналіз інноваційної діяльності в країнах ЄС, інших європейських країнах та 

регіональних сусідів. Воно оцінює відносно сильні та слабкі сторони 

національних інноваційних систем та допомагає країнам визначити сфери, які 

їм потрібно покращити. За останньою редакцією 2017 року [337] Україна 

займає останню 36-у сходинку за цим рейтингом, поступаючись за рівнем 

індексу лідеру – Швейцарії – приблизно у 6 разів, а середньоєвропейському 
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рівню – більше, ніж у 3 рази. При цьому відставання спостерігається за всіма 

групами показників, на основі яких розраховується відповідний індекс. 

Зокрема, за рівнем розвитку людського потенціалу відставання від 

середньоєвропейського рівня становить 2 рази, за рівнем досліджень – 8 разів, 

за рівнем фінансової підтримки інновацій – 4 рази, за рівнем інвестицій 

підприємств – майже 3 рази, за кількістю інноваційних підприємств – майже у 

6 разів, за рівнем зв’язків між підприємствами та суспільством – у 19 разів, за 

рівнем реєстрації патентів – у 4 рази, за рівнем працевлаштування у 

інноваційних секторах – у 1,5 рази, за рівнем продажів інноваційної продукції 

– у 3 рази. Таким чином, можна побачити жахливе відставання за всіма 

параметрами інноваційного розвитку країни. Очевидно, що в умовах 

глобалізації та практично вільного обміну технологіями, така ситуація 

повинна бути детально проаналізована. 

В той же час, провідні вчені, погоджуючись в цілому з інноваційною 

відсталістю України, надають останнім часом все більше пропозицій щодо 

розвитку, який опирається на впровадження інновацій. Наприклад, у роботі 

вказується [224], що головний акцент структурних реформ має полягати 

«шляхом активної інноваційної державної політики через створення мережі 

інноваційних полюсів зростання». В той же час, як показує практика та 

європейські показники, такі думки часто не спрацьовують на практиці в 

економіці України через численні проблеми.  

Наразі у літературі можна знайти більше 40 визначень інновацій. Їх 

розрізняє основний фокус визначення, поділ на сфери чи методи розрахунку 

ефективності. Проте основою є визнання факту певного покращення, що може 

привести додатковий прибуток інноватору. 

Зрозуміло, що отримання прибутку лежить в основі будь-якої 

підприємницької діяльності, тому виникає природнє запитання, чому 

підприємець не може отримувати такий прибуток без впровадження інновацій. 

Відповідь на це питання при західному підході дуже проста: значний рівень 

конкуренції вимагає виводу на ринок нових благ, що характеризуються 
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меншими витратами чи більшою функціональністю. Проте слід відзначити, 

що це є сенс робити тільки в умовах значної конкуренції та готовності ринку 

сприймати такі нововведення. Часто неготовність ринку може вбити 

інноваційні рішення, замінюючи іншими благами, за які ринок готовий 

платити.  

Таким чином, для успішної інновації потрібно виділити дві необхідні 

характеристики: значний рівень конкуренції та готовність ринку платити за 

інновації. На жаль, в нашій країні обидна фактори не спостерігаються. Під 

конкуренцією часто розуміється лише суперництво між суб'єктами ринкової 

економіки за найкращі умови виробництва чи збуту продукції. Проте 

забувають, що для того, щоб вести конкуренцію необхідно закупати ресурси 

за конкурентною ціною. Це надзвичайно важливе доповнення, яке повністю 

змінює роль більшості суб’єктів господарювання в Україні. Наприклад, 

металургійні підприємства продають сталь на зовнішніх достатньо 

конкурентних ринках, отримуючи валютну виручку. Однак в той же час 

закупають ресурси для виробництва вони далеко не за конкурентними цінами. 

Зокрема, оплата праці відбувається за рівнем заробітних плат, який значною 

мірою формується Державним бюджетом України, та який залишає більшість 

працівників за межею бідності згідно визначення ООН. З жовтня 2015 року 

рівень бідності визначений як 1,9 дол. на день на людину [517], або приблизно 

1500 грн. на місяць. Відповідно, за розрахунками ООН в Україні понад 60% 

людей живуть за порогом бідності. Оскільки ситуація не міняється вже 

десятиріччя, то це призводить до так званої пастки бідності, з якої немає 

виходу [262]: від покоління до покоління рівень бідності тільки зростає, якщо 

не приймаються цілеспрямовані кроки проти неї. Така пастка призводить не 

тільки до бідності населення, але й до падіння освітнього рівня всієї країни, 

зростання злочинності, зниження рівня медичних послуг і, відповідно, значної 

міграції з країни. І звичайно, що бідні люди е можуть висувати 

платоспроможний попит на інноваційну продукцію. 
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Проте не зважаючи на всі загрози, рівень оплати праці в Україні 

залишається на найнижчому рівні з усіх європейських країн, поступаючись 

лідерам у більше, ніж у 22 рази (табл. 1.5). Навіть країни-сусіди мають 

середню заробітну плату в 2-5 разів вищу за українську [339]. Зрозуміло, що 

за таких умов у підприємств просто немає стимулів для введення інновацій. З 

одного боку набагато вигідніше споживати дешеву робочу силу замість 

автоматизації виробництва. З іншого боку – підприємствам не вигідно 

розробляти нові продукти для вітчизняного ринку, оскільки низька 

платоспроможність населення не дозволяє їх купувати у достатній для 

окупності кількості. 

За рахунок тіньової економіки, натурального господарства, міграції та 

інших факторів населення в цілому більш-менш спроможне реалізувати свої 

фізіологічні потреби. Проте рівень злочинності вже свідчить, що безпеку воно 

не відчуває. Низька активність у соціумі, у політичній діяльності свідчать про 

відсутність забезпечення соціальних бажань та вимог поваги. Нарешті, це все 

не дозволяє людині займатися самовираженням згідно з відомою пірамідою 

Маслоу [108], що ще більше погіршує потенціал країни. 

Можна зазначити, що наразі в Україні відсутні стимули та передумови 

для інноваційного прориву. Будь-які інноваційні рішення в першу чергу 

будуть реалізовуватися за кордоном, оскільки вітчизняний ринок не 

спроможний їх купувати та достойно оцінювати. Така ситуація виникла в силу 

двох основних причин: низької купівельної спроможності населення та 

відсутності реальної конкуренції на ринках факторів виробництва в нашій 

країні. Якщо терміново не здійснити заходів для зміни ситуації, то через 

пастку бідності деградація буде вже незворотною.  
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Таблиця 1.5 

Середня заробітна плата у країнах Європи 

№ Країна Валова 
середня 

зарплата, євро 

Середня 
зарплата після 
податків, євро 

Ефективна 
ставка 

податку, % 
1 Данія 5,191.00 3,270.00 37.01 
2 Люксембург 4,412.00 3,159.00 28.40 
3 Швеція 3,340.00 2,570.00 23.05 
4 Фінляндія 3,380.00 2,509.00 25.77 
5 Ірландія 3,133.00 2,479.00 20.87 
6 Австрія 3,632.00 2,324.00 36.01 
7 Німеччина 3,703.00 2,270.00 38.70 
8 Франція 2,957.00 2,225.00 24.75 
9 Нідерланди 2,855.00 2,155.00 24.52 
10 Велика Британія 2,498.00 1,990.00 20.34 
11 Бельгія 3,401.00 1,920.00 43.55 
12 Італія 2,534.00 1,758.00 30.62 
13 Іспанія 2,189.00 1,749.00 20.10 
14 Кіпр 1,779.00 1,658.00 6.80 
15 Словенія 1,626.00 1,062.00 34.69 
16 Мальта 1,379.00 1,021.00 25.96 
17 Естонія 1,221.00 957.00 21.62 
18 Португалія 1,158.00 925.00 20.12 
19 Греція 1,092.00 917.00 16.03 
20 Чехія 1,149.00 873.00 24.02 
21 Хорватія 1,081.00 802.00 25.81 
22 Польща 1,102.00 784.00 28.86 
23 Словаччина 980.00 748.00 23.67 
24 Латвія 1,013.00 738.00 27.15 
25 Литва 885.00 693.00 21.69 
26 Угорщина 955.00 635.00 33.51 
27 Румунія 787.00 565.00 28.21 
28 Болгарія 586.00 457.00 22.01 
29 Україна 285,41 229,76 19,50 

Джерело: складено автором на основі [260] та [43]  

 

При цьому слід відзначити, що основою змін має бути не розвиток 

інноваційних підприємств, не субсидії чи пільги певним галузям, а 

формування чітких, прозорих та обов’язково виконуваних правил гри на всіх 

ринках. Держава має вкладатися у те, щоб гарантувати виконання всіх 
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прийнятих законів, правил та вимог у беззаперечному та терміновому порядку. 

Якщо ця вимога не буде реалізована, всі наробки щодо інноваційного розвитку 

втратять сенс ще до початку їх реалізації. 

Варто відзначити, що Україна на сьогодні не має необхідних ресурсів для 

повноцінної самостійної реалізації навіть найбільш важливих інноваційно-

інвестиційних завдань. Це призводить до необхідності створення умов для 

вкладання приватного капіталу у соціально необхідні проєкти. Внаслідок 

цього має суттєво розвиватися державно-приватне партнерство. Очевидно, що 

для надання принаймні спів ставного з нинішнім рівнем життя державам 

доведеться вводити достатньо високі податки. При цьому на перший план 

вийде соціальна справедливість, яка є гарантом стійкості як в міжнародному 

масштабі, так і в межах окремих країн.  

Однією з основних перешкод для формування справедливого суспільства 

є проблема з системою стимулів. В Україні склалася ситуація, за якої 

найбільші доходи отримують не ті, хто більше працює, а хто знайшов свою 

нішу для отримання наддоходів чи оптимізації податків. Внаслідок цього, в 

першу чергу у молоді пропадає бажання шукати роботу в Україні чи 

працювати з максимальною віддачою.  

Висновки до розділу 1 

Проведене дослідження показало, що протягом свого розвитку людство 

постійно змінює свої уявлення про роль держави в економіці. З одного боку, 

держава має забезпечувати резерви основних ресурсів, створювати умови для 

справедливого обміну, необхідності регулювання певних видів виробництв, 

перерозподілу благ та соціального захисту населення. З іншого боку, у 

сучасному світі поступово змінюється роль ресурсів, виробництва. Зокрема, 

проведене дослідження показало, що відношення індексів відповідних цін на 

ресурси до індексу S&P500 за останні десять років впало як мінімум у 2 рази, 

що свідчить про зменшення залежності економіки від ресурсів та більшої 

важливості людських ресурсів у забезпеченні економічного зростання. 
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Очевидно, що такі зміни не є випадковими, а закладені розвитком 

економічних відносин. Внаслідок цього, неможливо розглядати питання 

економічної безпеки лише однієї країни світу без відповідного порівняння з 

іншими державами, рівнем їх економічного, соціального, технологічного, 

виробничого, екологічного розвитку. 

Доведено, що геополітичні виклики будуть суттєво впливати на 

економічну складову країн світу. Для України такий вплив буде надзвичайно 

великим через суттєву обмеженість ресурсної бази та величину своєї 

економіки, що не дозволяє їй відігравати значну роль на міжнародній арені. 

Внаслідок цього буде продовжувати геополітична боротьба між Російською 

Федерацією та ЄС за контроль над транзитними потоками, а також людськими 

ресурсами. Це створюватиме значний ризик як економічних втрат внаслідок 

зменшення ролі газотранспортної системи, так військових втрат через бажання 

інших гравців контролювати цю систему. Відсутність політичної волі, єднання 

народу призводить до центробіжних тенденцій у країні, що погіршує 

економічну та соціальну ситуацію.  

Підсумовуючи вище викладене, було дано наступне визначення 

економічної безпеки на сучасному етапі розвитку економічної думки: 

«Економічна безпека держави – це рівень захищеності національної економіки 

від внутрішніх та зовнішніх шоків, гарантування соціального, технологічного, 

зовнішньоекономічного, фінансового розвитку держави, забезпечення 

адекватного рівня життя її громадян по відношенню до рівня інших країн». 

Наукові результати, відображені у першому розділі, опубліковано у 

працях автора [174, 195, 472, 177, 173, 477, 202, 180, 193, 186].  
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Розділ 2. Сучасні підходи до методології проведення моніторингу 
економічної безпеки держави 

2.1. Розвиток підходів щодо виділення структурних складових 
економічної безпеки держави 

Фактично за всі роки своєї незалежності Україна не спромоглася 

виробити чітку стратегію свого розвитку, яка б була не тільки підтримана 

значною масою населення, політичної еліти, а й впроваджувалася у життя. 

Реалії свідчать, що протягом останніх 20 років в Україні міняються уряди, 

програми та дії яких суттєво відрізняються. Звичайно, в таких умовах, 

представники кожного нового уряду в першу чергу займаються критикою 

попереднього. З переходом до парламентсько-президентської форми 

правління прояви такої політики тільки посилилися та сягнули нових висот. 

Причому, як правило, така критика не сприймається опонентами як реальні 

зауваження через проблему різних цілей, які ставили перед собою уряди. 

Наразі в Україні склалася фактично двопартійна система, представники 

яких суттєво розходяться у питанні стимулювання економічного зростання. 

Якщо одна з партій виходить з позиції необхідності стимулювання 

виробничого потенціалу країни для розширення пропозиції, що має призвести 

до економічного росту, то інша партія вбачає основне завдання у розширенні 

попиту, що в свою чергу також має стимулювати економічний розвиток. 

Очевидно, що такі позиції призводять до аналізу різних параметрів 

економічного добробуту.  

Наприклад, одна з партій вбачає основне завдання у збільшенні показника 

ВВП країни. Очевидно, що при наявності державних монополій, при лагу 

росту цін на їхню продукцію (чого можна досягти адміністративними 

методами), приблизно сталій кількості населення це буде свідчити про 

зростання добробуту населення. Таким чином, представники цієї політичної 

сили ставлять за мету збільшення капітальних вкладень, інвестицій, 

державних видатків, що може суттєво стимулювати збільшення ВВП. Також, 
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для його зростання потрібно, щоб сальдо платіжного балансу країни було 

позитивним, для чого доцільно поступово девальвувати національну валюту.  

Представники іншої партії вважають, що лише зростання ВВП не 

призводить до підвищення добробуту населення, оскільки більша частина благ 

до людей просто не доходить. Таким чином, підвищення рівня життя можливо 

лише у випадку зростання соціальних та інших виплат, підвищення зарплат і 

пенсій. В таких умовах основна увага приділяється внутрішньому ринку, його 

наповненню, структурі. Відповідно до цього, має зростати споживання в 

країні, кредитні можливості для людей, імпорт товарів та послуг, для чого 

варто зміцнювати національну валюту. 

Внаслідок показаних розбіжностей аналізувати результати діяльності 

урядів, сформованих представниками цих політичних партій, доволі важко. 

Адже одна з партій буде пишатися високим рівнем ВВП, його приростом, а 

інша – зростанням соціальних стандартів. Зрозуміло, що з економічної точки 

зору всі величини є достатньо взаємопов’язаними. Однак в реальності, 

очевидний зв’язок між ними вдається знайти лише у середньостроковій 

перспективі, адже наша економіка ще не досягла таких стандартів мобільності, 

щоб миттєво реагувати на економічні дії урядів.  

Таким чином, використання тільки наявних економічних показників не 

дає можливості вказати на зроблені помилки чи отримані успіхи. Враховуючи 

також проблеми зі статистичною базою України в плані неточності даних 

через неврахування різноманітних тіньових та напівтіньових аспектів, задача 

оцінки діяльності урядів на основі існуючих стандартів стає фактично 

безперспективною.  

Виходом з цієї ситуації може служити новий показник, величина якого б 

не залежала від політичних уподобань чи цілей урядів. Одним з таким 

показників може стати індекс економічної безпеки країни. Спробуємо 

визначити ті аспекти, на які має поділятися поняття економічної безпеки на 

сучасному етапі. 
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Дослідження питання економічної безпеки в Україні відбувається на 

різних рівнях [142]. На мікрорівні розглядаються питання економічної безпеки 

підприємства, де в першу чергу аналізуються загрози економічному стану 

виробництва, можливості його банкрутства за рахунок зовнішніх чи 

внутрішніх факторів. Окрема увага приділяється деяким типам підприємств, 

що виробляють соціально значиму чи специфічну продукцію. Зокрема, у 

роботі М. Бендикова та Є. Хрустальова [13] була побудована модель аналізу 

економічної безпеки наукоємних виробництв.  

Крім цього, у цьому ж контексті досліджується питання безпеки праці, 

можливості отримувати необхідну освіту, навички, відповідний соціальний 

захист, допомогу при травмах чи хворобах. В ринковій економіці держава має 

контролювати соціальний аспект безпеки, або соціальну безпеку громадян.  

В той же час ігнорування зовнішніх загроз для власних підприємств може 

призвести до невиконання бюджету країни чи місцевих бюджетів, що вплине 

на стан самої держави. Таким чином, мікрорівень дослідження економічної 

безпеки залишається актуальним і важливим.  

Іншим аспектом економічної безпеки є її дослідження на регіональному 

рівні. Від ситуації в кожному з регіонів України суттєво залежить виконання 

соціальних зобов’язань перед населенням місцевими бюджетами. Така 

ситуація може призвести до соціальної нестабільності, а значить, вплинути на 

національну безпеку всієї країни. Розвиток м. Києва, Донецької, 

Дніпропетровської, Харківської областей є надзвичайно важливим для 

макроекономічної стабільності держави. Загроза регіонам може спричинити 

нестійкість всієї держави в цілому. 

Важливими передумовами дії механізму забезпечення економічної 

безпеки регіону є розроблення та вибір стратегії забезпечення економічної 

безпеки регіону. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки 

регіону є важливою складовою процесу стратегічного управління 

національною безпекою і повинне відбуватись на державному та 

регіональному рівнях: стратегія забезпечення економічної безпеки регіону 
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повинна підтримувати та доповнювати стратегію забезпечення економічної 

безпеки держави, забезпечуючи тим самим високий рівень національної 

безпеки [15]. Інтегральний показник регіональної безпеки має стати важливим 

елементом показника економічної безпеки України. 

Наступним рівнем вивчення економічної безпеки є національна 

економіка в цілому. В останній час цю проблему розглядало чимало вчених та 

практиків, проте їх роботи, в основному, були присвячені аналізу факторів та 

чинників, що впливають на економічну безпеку, виявленню загроз 

економічній безпеці країни, визначенню елементів, що спроможні впливати на 

її рівень [115]. В цілому, дослідження економічної безпеки були достатньо 

теоретизовані, в них не було показано, як практично виміряти той чи інший 

аспект економічної безпеки чи її складової. При дослідженні кожного з видів 

безпеки в першу чергу були показані абстрактні чинники, вплив яких на 

економічну безпеку не можна представити у числовому форматі. Більшість 

робіт практичної спрямованості була пов’язана з використанням експертних 

думок, які на превеликий жаль, є занадто суб’єктивними у періоди політичної 

нестабільності. 

Не піддається сумніву, що геополітичний статус країни виступає одним з 

головних чинників гарантування економічної безпеки. Таким чином, 

геополітична стратегія виступає визначальним компонентом у системі: 

«геополітика –> національні інтереси –> економічна безпека» [159]. 

У роботі Р. Делліоса [318] економічна безпека представлена у вигляді 

різних кіл безпеки, що включають всі рівні від мікрокосму (громадянин) до 

макрокосму (загальна світова економічна безпека). Автор виділяє 5 основних 

кіл безпеки (рис. 2.1): економіку, матеріали та технології, оточуюче 

середовище (екологію) та природні ресурси, соціальний розвиток, культуру й 

освіту. В той же час особлива увага приділена енергії, яка, на думку 

розробника, є основою для гарантування світової економічної безпеки. 



123 
 

 
 

 
Рис. 2.1. Структура економічної безпеки держави. 

Джерело: [318]  

 

Слід зазначити, що економічна безпека держави має досить складну 

структуру. Як правило, при аналізі економічної безпеки виділяють такі 

складові [1]: 

• економічну незалежність, яка має забезпечити конкурентоздатність 

держави у світі, що дозволяє ефективно торгувати з іншими країнами, 

здійснювати обмін науково-технічними досягненнями; 

• стійкість та стабільність економіки, що дозволяє сформувати 

передумови для підприємницької активності, стимулювати приплив 

інвестицій у виробництво;  
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• здатність до саморозвитку і прогресу, що стимулює інвестиції у 

креативну економіку, дозволяє провести модернізацію виробництва, 

підвищити рівень людського капіталу. 

Система моніторингу має здійснюватися на державному рівні. 

В. Котковський запропонував свою схему основних напрямів діяльності 

держави по забезпеченню економічної безпеки [91] (рис. 2.2).  

 
 Основні напрями діяльності держави по забезпеченню 
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Рис. 2.2. Організаційна система моніторингу економічної безпеки держави 

Джерело: [91] 

 

Як видно з рис. 2.2, В. Котковський основну роль відводить саме процесу 

моніторингу економічної безпеки, яку він бачить як дворівневу структуру, що 

складається з державної та регіональної частин. На регіональному рівні 

моніторинг економічної безпеки має використовуватися для діагностування 

поточного стану відповідного регіону та короткострокового прогнозування 

економічних та соціальних процесів. На державному рівні моніторинг 

ведеться для оперативного регулювання регіонів.  
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В той же час, на думку В. Котковського, моніторинг в основному ведеться 

силами Ради національної безпеки та оборони України, що фактично виключає 

інші установи з процесу прийняття рішень. Безумовно, що визнаючи 

координуючу роль РНБОУ, необхідно надати певну автономію прийняття 

рішень іншим установам. Зокрема, у короткостроковому періоді такі функції 

слід покласти на Кабінет Міністрів України та профільні міністерства, у 

середньостроковому – на Верховну Раду України та Президента України. 

Внаслідок цього, запропоновану В. Котковським схему варто удосконалити, 

включивши описані вище органи. 

На думку А. Качинського [78] індикатори національної безпеки слід 

поділити на три рівні значень: 

• порогові умови безпеки життєдіяльності людини, суспільства та 

держави; 

• система індикаторів і граничних значень національної безпеки; 

• галузеві граничні значення. 

При цьому він розглядає рівень національної безпеки як системний 

процес взаємодії воєнних, політичних, економічних, демографічних, 

екологічних тощо чинників. 

Контроль за реалізацією заходів щодо забезпечення економічної безпеки 

має здійснюватися Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, 

Національним банком України в межах їх повноважень, визначених 

Конституцією і законами України. 

В свою чергу система економічної безпеки має включати (рис. 2.3) на 

думку В. Сенчагова 7 блоків [159]. 

Особливо важливо слід підкреслити у наведеному визначенні 

необхідність саме чисельного рівня економічної безпеки, який має 

розраховуватися на основі аналізу різноманітних факторів. Зрозуміло, що 

підрахунок такого показника не може не бути суперечливим, оскільки різні 

інтереси соціальних груп мають в країні несхожі пріоритети. Проте зараз 
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постала необхідність розрахунку єдиного інтегрального показника 

економічної безпеки України. Крім цього можливий розрахунок відповідних 

значень для складових економічної безпеки.  

 

 
Рис. 2.3. Cистема економічної безпеки держави. 

Джерело: складено автором на основі [159] 

 

Я. Жаліло [49] виділяє три компоненти, у яких мають визначатися 

критерії забезпечення економічної безпеки: 

• матеріально-сировинна сфера, у якій народне господарство повинно 

забезпечуватися достатніми обсягами ресурсів з відповідними 

державними резервами, а також забезпеченням населення соціально 

прийнятним рівнем споживання; 

• сфера господарського механізму, у якій створено умови для всебічного 

розвитку суб’єктів господарської діяльності, досягається певний рівень 

консолідованості економічних інтересів громадян та держави, державна 

політика забезпечує сталий розвиток національної економіки; 

правове забезпечення економічної безпеки

організація економічної безпеки 

порогові значення індикаторів економічної безпеки

індикатори економічної безпеки 

загрози в сфері економіки 

національні інтереси в сфері економіки 

концепція національної безпеки 
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• сфера взаємодії зі світовою економікою, у якій створюються умови для 

інтеграції національної економіки до світового співтовариства, але при 

цьому забезпечується «критичний імпорт стратегічних ресурсів на 

диверсифікованій основі». 

На думку О. Власюка [27] економічна безпека складається з 3 блоків: 

• самодостатність економічної системи (наявність природних ресурсів, 

промисловий потенціал, конкурентоспроможність продукції, 

кваліфіковані трудові ресурси, ефективне оподаткування, ефективне 

використання ресурсів, сільськогосподарський потенціал); 

• стійкість економічної системи (політична стабільність, низький рівень 

безробіття, система органів, які забезпечують правопорядок в 

фінансово-господарській діяльності, соціальні гарантії незахищеним 

верствам населення, наявність розвинутої фінансової системи, 

прийнятний рівень доходів уселення, ринкова інфраструктура, 

соціальна інфраструктура, інтеграція регіонів в економіку країни, 

ефективне управління); 

• розвиток економічної системи (науково-технічний розвиток, постійна 

модернізація виробництва, наявність закладів освіти, інтеграція в 

світову економіку, створення умов для інвестиційно-інноваційної 

діяльності, інвестиційна діяльність, інновації). 

У більшості наукових робіт виділяють такі складові економічної безпеки: 

фінансова, банківська, енергетична безпека, зовнішньоекономічна, соціальна, 

демографічна [181]. В той же час, більш детальний аналіз вимагає включення 

інших елементів. Наприклад, відповідно до розрахунків рівня економічної 

безпеки Міністерства економіки України [146] складовими економічної 

безпеки є: макроекономічна, енергетична, виробнича, фінансова, 

зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, соціальна, 

демографічна, продовольча безпека.  
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Очевидно, що вибір складових пояснюється часом створення системи 

економічної безпеки, актуальністю її певних елементів. Навіть утверджена 

методика розрахунку індексу економічної безпеки визнається недосконалою 

вже через пару років після її введення. Зокрема, у 2008 році зазначається 

необхідність проведення додаткових досліджень з приводу з перегляду та 

обґрунтування порогових значень індикаторів безпеки.  

На основі аналізу літератури загальну схему економічної безпеки в 

Україні на сьогоднішньому етапі можна представити у наступному вигляді 

(рис. 2.4). 

Під макроекономічною безпекою розуміється стан економіки, за якого 

досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій. 

У більшості випадків зосереджують увагу на макроекономічній стабільності 

п’ятьох змінних:  

• Низька і стабільна інфляція вказує на здоровий попит на ринку; однак, 

висока або нестабільна інфляція загрожує зростанню. 

• Низькі довгострокові процентні ставки відображають стабільні 

інфляційні очікування майбутнього, і навпаки, високі ставки означають 

майбутнє підвищення інфляції.  

• Низький державний борг відносно ВВП вказує на те, що уряд матиме 

гнучкість у використанні своїх податкових надходжень, щоб 

задовольнити внутрішні потреби, а не платити іноземним кредиторам.  

• Низький дефіцит бюджету перешкоджає зростанню державного боргу. 

Як правило, країнам рекомендується обмежувати дефіцит на рівні 3% 

ВВП. 

• Стабільність валюти дозволяє імпортерам та експортерам розробляти 

стратегії довгострокового зростання та зменшує потреби інвесторів в 

управлінні валютним ризиком. 
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Рис. 2.4. Структура економічної безпеки України 

Складено автором на основі [146]  

 

Інвестиційна безпека – це такий рівень внутрішніх та іноземних 

інвестицій, який має забезпечити позитивну економічну динаміку в 

довгостроковому періоді, надати можливості для достатнього фінансування 
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науково-технічної сфери, інноваційної інфраструктури тощо. Серед основних 

індикаторів інвестиційної безпеки, як правило, виділяють [146]: 

• Відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП; 

• Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП; 

• Ступінь зносу основних засобів; 

• Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій; 

• Відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів. 

Науково-технологічна безпека визначає такий стан функціонування 

економіки, що дозволяє дає можливості досягти конкурентоздатності 

вітчизняної продукції. Відповідно до законодавства вона включає такі 

показники [146]: 

• Питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП;  

• Індекс зміни активності створення зразків нової техніки; 

• Індекс зміни активності освоєння нових видів продукції; 

• Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 

промислової продукції; 

• Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи;  

• Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості 

промислових підприємств; 

• Відношення кількості впроваджених об’єктів промислової власності; 

• Співвідношення частки фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, 

виконаних власними силами в загальному обсязі. 

На жаль, всі ці показники не враховують якісну складову. Зокрема, 

кількість спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи може сягати 

десятків тисяч, але без ефективного управління, контролю, конкуренції між 

ними результат буде таким же самим, як і при декількох вчених. 

Енергетичні ресурси є життєво необхідними для підтримання глобальної 

економічної системи. Прагнення до енергетичних ресурсів надалі буде 
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доповнюватися більш глибоким усвідомленням цінності ресурсів у 

забезпеченні майбутнього глобальної економічної безпеки. Слід зазначити, що 

частина країн вже починає виділити енергетичну безпеку і стабільність 

енергетичного ринку як фактор сприяння для досягнення гармонійного світу 

[318]. 

Енергетична безпека країни визначається сукупністю внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Основними внутрішніми факторами є структура 

споживання енергоресурсів в країні, її паливно-енергетичні баланси, ступінь 

забезпечення власними енергетичними ресурсами. 

Головними зовнішніми факторами енергетичної безпеки є абсолютні та 

відносні обсяги імпорту енергоресурсів, ступінь диверсифікації джерел 

імпорту енергоносіїв. Енергетичну безпеку справедливо пов’язують з 

національною безпекою держави. Більшість країн світу створюють сприятливі 

умови для раціонального розвитку і функціонування своєї енергетики. 

Зрозуміло, що однією з основних для аналізу виступає фінансова безпека 

держави [18]. За розрахунками методики Міністерства економіки України її 

вага у загальному індексі становить 11,27%, займаючи друге місце за 

важливістю після енергетичної безпеки  

Фінансова безпека – це стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 

валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, 

здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної 

системи та економічне зростання [146]. Слід зазначити, що основна увага в 

даному визначенні приділяється стійкості від загроз, в тому числі фінансових 

криз, що вимагає проведення виваженої та збалансованої бюджетної, грошово-

кредитної, валютної політики. 

Фінансова безпека є важливою складовою економічної безпеки держави. 

О. І. Барановський [11] зазначає, що вона характеризується системою 

критеріїв і показників її стану, що включають збалансованість фінансів, 

наявність відповідних резервів як у національній, так і іноземній валюті, 
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ліквідність активів.  

Дещо інші акценти фінансової безпеки розглядає О.П. Коваль, який 

виділяє [87]: 

• спроможність її інститутів забезпечувати сталий економічний розвиток, 

стійкість платіжно-розрахункової системи та основних фінансово-

економічних параметрів; 

• запобігання широкомасштабному відтоку капіталу за кордон та «втечі 

капіталу» з реального сектора економіки; 

• запобігання конфліктам між владними гілками різних рівнів щодо 

розподілу та використання ресурсів національної бюджетної системи; 

• оптимальність залучення та використання коштів іноземних запозичень. 

• нейтралізація впливу світових фінансових криз і зумисних дій світових 

гравців (держав, ТНК, субдержавних угрупувань тощо) на національну 

економічну й соціально-політичну систему. 

Забезпечення фінансової безпеки – одна з найактуальніших проблем 

сучасної світової економіки. В умовах глобалізації та інтеграції світової 

економіки, різкого збільшення транскордонних переміщень товарів, капіталів, 

персоналу, послуг, інформації тощо, зростання взаємозалежності світових 

фінансових ринків потрібно розробляти ефективні методи моніторингу 

фінансової стабільності держави, регіонів та окремих фінансових інститутів з 

метою своєчасного відстеження моменту можливого настання фінансової 

кризи. 

Фінансову безпеку в цілому можна розглядати як стабільність фінансових 

ринків, що відображається у низькому рівні волатильності ряду економічних і 

фінансових показників: рівня цін, грошової маси, кредитів, виданих 

приватному сектору, обмінного курсу, цін акцій, тощо. Фінансова стійкість 

може бути виміряна декількома способами, кожен з яких має свої переваги та 

недоліки. Найбільш розповсюдженими характеристиками є дефіцит 

державного бюджету або його відношення до ВВП. 

Складові фінансової безпеки тісно пов’язані з іншими компонентами 
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економічної безпеки України. Очевидно, що проведення виваженої бюджетної 

політики неможливо без досягнення макроекономічної стабільності, розвиток 

виробництва вкрай утруднений без інвестиційної та науково-технічної 

складової, а також енергетичного забезпечення відповідних підприємств. 

Враховуючи значну експортну залежність нашої країни, зовнішньоекономічна 

безпека взаємозалежна з виробничою, інвестиційною, соціальною безпекою 

тощо. 

Таким чином, аналіз чи вплив лише на одну зі складових економічної 

безпеки є некоректним з точки зору досягнення цілей економічної політики. В 

той же час більша частина елементів економічної безпеки складається з 

показників, на які держава якщо і може впливати, то вкрай опосередковано. 

Фінансова безпека навпаки складається у своїй більшості з елементів, які 

визначаються політичними рішеннями державних інститутів. Найбільш повно 

такий вплив відчувається у трьох найбільш важливих елементах фінансової 

безпеки: 

1. Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з 

урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та 

ефективності використання бюджетних коштів [146]. 

2. Валютна безпека – це такий стан курсоутворення, який створює 

оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, 

безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до 

світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на 

міжнародних валютних ринках [146]. 

3. Грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної системи, 

який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних 

ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та 

підвищення реальних доходів населення [146]. 

На нашу думку, у наведеній класифікації пропущено ще одну складову, 

важливість якої показала остання фінансова криза в Україні (2014-2017) – безпека 

банківського сектору.  
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Сукупність суспільних недержавних організацій і об'єднань, що 

здійснюють захист життєво необхідних потреб населення, підприємств, 

установ, додержання прав і свобод громадян в разі можливих небезпек та 

загроз, об’єднані у певну систему фінансової безпеки [90].  

Світова фінансова криза 2008 року поставила величезні проблеми перед 

банківськими установами країн Західної Європи, які у період економічного 

буму відкрили свої дочірні установи у країнах Східної Європи. Банкрутство 

таких установ, може призвести до колапсу всієї економіки Західної Європи, 

оскільки, наприклад, лише банки однієї Австрії направили більше 200 млрд. 

євро, що становить близько трьох чвертей ВВП країни. Також під питанням 

повернення суттєвих суми до банків Італії, Швеції, Голландії, Франції, Бельгії 

та інших держав [485]. Не менш страшним була аналогічна криза в Україні 

протягом 2014-2017 років, коли з ринку були виведені десятки банків, а 

найбільший банк був націоналізований для уникнення колапсу. Це призвело 

до прямих втрат держави на суму близько 150 млрд. грн. 

Фінансово-економічна криза стала загрозою існування світової 

фінансової системи, основаної на одній сильній валюті та значній 

спекулятивній складовій. У 2008 році стало очевидним, що потрібно змінити 

методику банківського надзору, оцінку банківських ризиків, облік операцій з 

похідними фінансовими інструментами [2].  

Практично всі дослідження регулювання банківського капіталу вказують, 

що у короткостроковому періоді воно призводить до зниження розміру 

кредитного портфелю банку, що в свою чергу призводить до підвищення 

рівноважних відсоткових ставок. У довгостроковому періоді воно призводить 

до збільшення капіталу банку, й, відповідно, збільшення кредитування. Таким 

чином, збільшення вимог до капіталу банків призводять як правило до 

збільшення відносного розміру капіталу банків, що підвищує захист 

вкладників та страхових компаній.  

У короткостроковій перспективі найбільш розповсюдженою є практика 

обмеження кредитування, проте, жорсткість нормативних вимог до капіталу 
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може призвести до короткострокових зовнішніх потрясінь у загальному 

кредиті, а, отже, й на економіку. У довгостроковій перспективі, одночасне 

коригування капіталу й позик банку може змінити зв'язок інструментів 

грошово-кредитної політики з грошовою масою, загальним обсягом 

кредитування та рівнем економічної активності. Таким чином, регулювання 

банківського капіталу має потенційні короткострокові та довгострокові 

наслідки для грошової політики [508].  

При визначенні напрямку економічного розвитку будь-якої держави в 

останні роки слід враховувати загрози, що виникають через значне боргове 

навантаження на урядовий бюджет. Проблема постійного залучення нових 

фінансових ресурсів на нестабільних ринках, постійне знаходження коштів 

для обслуговування боргу, передбачення можливих загроз зростання 

державного боргу, вимагають розгляду боргової безпеки країни як важливої 

складової фінансової безпеки. 

В умовах економічної, фінансової та політичної дестабілізації перед 

кожною державою однією з перших постає проблема існування, 

нагромадження та обслуговування державного боргу. Питання дослідження 

взаємовпливу боргових зобов’язань в світовій економіці має надзвичайно 

велике значення усіх без виключення країн. Для України, як відносно нового, 

але перспективного учасника світового ринку державного боргу, ця проблема 

є однією з найактуальніших. Її вирішення дає змогу зрозуміти, а значить і 

заподіяти негативному впливу глобалізованої економіки на державний борг, 

що виражається у підвищенні економічної безпеки. 

В останні роки аналіз державного боргу зайняв чільну позицію у 

дослідженнях світової наукової економічної спільноти. Не зважаючи на це, 

багато питань стосовно впливу державного боргу на економіку, шляхів 

подолання боргових криз та внутрішніх закономірностей функціонування 

боргових зобов’язань або залишаються недослідженими, або активно 

дискутуються. 

Розглядаючи питання формування економічної політики будь-якої 



136 
 
держави в сучасних умовах розширення державного кредиту, важливим стає 

розгляд державного боргу як одного з основних чинників впливу на 

економічну політику. 

Зокрема, Д. Рікардо [156] стверджував, що при незмінних державних 

закупівлях зниження податків сьогодні потребують підвищення податків у 

майбутньому. Державний кредит одночасно зі зниженням оподаткування не 

послаблюють податковий тягар, а лише переносять у майбутнє його зростання. 

Це означає, що у наступних періодах податковий тягар зросте через 

необхідність віддавати борг разом із відсотками. Якщо ж індивіди діють 

раціонально і розуміють те, що їх загальних податковий тягар (зменшений 

сьогодні і збільшений у майбутньому) є незмінним, вони не підвищать 

споживання у короткостроковому періоді. Замість цього, раціональний індивід 

збереже економію від зменшення оподаткування для виплати податків у 

майбутньому. У результаті дефіцит бюджету співпаде з ростом приватних 

заощаджень, і національні заощадження не зміняться. Залишаться незмінними 

і інші макроекономічні змінні. 

Сутністю традиційної економічної теорії є те, що збільшення державного 

боргу стимулює сукупний попит та економічне зростання в 

короткостроковому періоді, але в довгостроковому періоді спричиняє 

зниження частки капіталу в національному багатстві та зменшення 

національного доходу. 

У міжнародних співставленнях для оцінки стійкості держави 

використовується показник відношення державного боргу до ВВП, який не є 

достатньо інформативним. Насправді, борг належить не всій державі, а лише 

її уряду, який сплачувати його може за рахунок бюджетних надходжень. 

Однак, відношення боргу до доходів уряду також не достатньо коректним, 

оскільки більша частина доходів уряду витрачається на обов’язкові та 

затверджені видатки.  

Борг може фінансуватися іноземними кредиторами, резидентами, 

міжнародними організаціями, або монетизуватися центральним банком, 
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фінансуватися за рахунок профіциту бюджету, за рахунок розпродажу 

державним активів. 

Рівень боргової безпеки слід визначати як суму боргу по відношенню до 

можливого ліміту стійкості систем по забезпеченню фінансування боргу. 

Перевищення розвиненими державами середнього рівня державного боргу 

понад 100% від ВВП гостро ставить питання про можливість боргових криз. У 

цьому випадку особливо важливим є вивчення їх негативного впливу на 

економіку. 

У сучасній економічній теорії взаємозв'язок між державним боргом і 

економічним зростанням, як правило, є негативним. В частині робіт 

зазначається, що зростання державного боргу призводить до зменшення 

майбутнього споживання. Однак, якщо припустити, що державний борг 

використовується для фінансування підвищення продуктивності капіталу, 

тобто збільшення виробничого чи людського потенціалу держави, то 

збільшення боргу буде мати позитивний ефект до певного порогу і негативний 

вплив за його межами [256]. 

В той же час практичні розрахунки не підтверджують в повній мірі 

теоретичні висновки. Наприклад, у роботі [460] для 24 промислово-

розвинутих країн у період з 1970 по 2002 роки не виявлено статистично 

значимої залежності між валовим державним боргом та зростанням ВВП на 

душу населення. Практично підтверджує цей висновок інша робота [453], в 

якій на основі досліджень 1790-2009 років виявлена слабка залежність між 

валовим державним боргом та зростанням ВВП на душу населення, якщо борг 

не перевищує 90% від ВВП. Проте для боргу, що перевищує 90% від ВВП 

середнє зростання ВВП на душу населення падає на 1% у порівнянні з 

країнами, що мають менший відсоток боргу. 

У своїх емпіричних дослідженнях Е. Бальдаччі та С. Кумар [265] довели, 

що між рівнем державного боргу та відсотковими ставками існує U – подібна 

залежність. Проте А. Емре та Л. Форні [334] встановили, що для різних за 

розвитком країн ця залежність різна. Вони стверджували, що розвинені ринки 
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починають впливати на ті, що розвиваються, якщо відношення їхнього боргу 

до ВВП перевищує 77,5%, для нерозвинених країн це відношення повинно 

перевищувати 50%.  

Надзвичайно потужне дослідження МВФ [294] щодо впливу боргу на 

економічне зростання було проведено після фінансової кризи. У цій роботі 

досліджується середній вплив державного боргу на рівень зростання ВВП на 

душу населення у дванадцяти країнах зони євро протягом близько 40 років, 

починаючи з 1970 року. Аналіз показав, що такий вплив буде нелінійним, що 

означає наявність певної точки розвороту: до досягнення цієї точки вплив 

боргу є позитивним, після неї – гальмується економічне зростання. 

Дослідження визначило, що шкідливий вплив на довгострокове зростання 

починається, коли державний борг досягає приблизно 90-100% від ВВП. В той 

же час довірчі інтервали для цієї точки є досить широкими – близько 20% від 

ВВП. Це означає, що вже борг у 70% від ВВП є певною загрозою для 

економічного зростання. Довірчі інтервали для боргу поворотний момент 

припустити, що негативний вплив зростання високого боргу може початися 

вже з рівня близько 70-80% ВВП, що вимагає ще більш обережну політику 

заборгованості.  

У той же час показано, що річна зміна відношення державного боргу до 

ВВП, частка державного бюджетного дефіциту до ВВП негативно лінійно 

впливають на зростання ВВП на душу населення. Серед основних каналів 

впливу державного боргу на темпи економічного зростання слід відзначити:  

• приватні заощадження;  

• державні інвестиції;  

• сукупну продуктивність факторів виробництва (TFP);  

• національні довгострокові номінальні і реальні процентні ставки. 

Таким чином, з точки зору МВФ рекомендувалося скорочувати борг для 

підтримки довгострокових перспектив економічного зростання. Однак 

протягом 2010-2012 року проведення фіскальної консолідації, тобто 

скорочення відношення державного боргу до ВВП, негативно вплинуло на 
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можливості довгострокового зростання. Практично всі країни ЄС опинилися у 

рецесії, а деякі країни пішли на фактичний дефолт (зокрема, Греція, Кіпр). 

Зовнішньоекономічна безпека оцінює стан зовнішньоекономічної 

діяльності національним економічним інтересам. Очевидно, що при цьому 

необхідно включати такі показники як [146]:  

• Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між обсягами 

експорту та імпорту); Відношення обсягу імпорту до ВВП; 

• Частка імпорту у внутрішньому споживанні держави; 

• Частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні держави; 

• Відношення обсягу експорту до ВВП; 

• Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту 

(промисловості) у загальному обсязі експорту товарів; 

• Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі зовнішньої 

торгівлі. 

На думку В. Аранчого та І. Перетятько зовнішньоекономічна безпека 

України включає в себе експортну безпеку, імпортну, валютну, боргову, 

інвестиційну. Серед найважливіших показників зовнішньоекономічної 

безпеки виділяють таки фактори [6]: 

• Обсяг експорту; 

• Структура експорту; 

• Частка експорту у ВВП; 

• Обсяг імпорту; 

• Структура імпорту; 

• Частка імпорту у внутрішньому споживанні; 

• Обсяг ВВП; 

• Обсяги золотовалютних резервів; 

• Обсяг притоку прямих зовнішніх інвестицій; 

• Рівень доларизації національної економіки; 

• Обсяг зовнішніх інвестицій із офшору; 
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• Обсяги відпливу капіталу; 

• Участь України в спільних підприємствах; 

• Рівень зовнішньої фінансової залежності. 

Інтегральний коефіцієнт оцінки якості зовнішньої діяльності України 

пропонується обчислювати на основі таких показників [6]: 

• Коефіцієнт покриття імпорту експортом, разів; 

• Відношення обсягів експорту та імпорту до ВВП, %; 

• Ефективність експорту; 

• Експортна та імпортна квоти; 

• Рівень внутрішньогалузевої спеціалізації у зовнішній торгівлі за 

товарними групами; 

• Рівень розвитку зовнішньої торгівлі за товарними групами; 

• Інтегральний коефіцієнт оцінки якості зовнішньої діяльності України; 

• Коефіцієнт відкритості національної економіки; 

• Обсяг прямих закордонних інвестицій, % до ВВП; 

• Часка іноземного капіталу в капіталі банківської системи України, %; 

• Структура валового та корпоративного зовнішнього боргу, %; 

• Коефіцієнт покриття резервами короткострокових ліквідних потреб 

економіки; 

• Частка кредитів банків в іноземній валюті у загальному обсязі кредитів, 

%. 

Виробнича безпека оцінює стан розвитку промислового комплексу країни 

та можливість економічного зростання. При цьому розглядаються наступні 

індикатори: 

• Індекс реального промислового виробництва; 

• Частка переробної промисловості у загальному промисловому 

виробництві; 

• Частка машинобудування у промисловому виробництві; 

• Ступінь зносу основних засобів промисловості; 
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• Коефіцієнт ліквідації промислових фондів; 

• Матеріаломісткість промислового виробництва; 

• Фондомісткість промислової продукції; 

• Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств. 

Очевидно, що з проведенням очікуваної приватизації державного майна, 

роль показника виробничої безпеки буде зменшуватися. 

При аналізі демографічної безпеки традиційно використовують такі 

показники як: 

• коефіцієнт природного зменшення населення; 

• сумарний коефіцієнт народжуваності;  

• очікувана тривалість життя при народжувані;  

• коефіцієнт дитячої смертності. 

В той же час ці показники не використовують дані розвитку людського 

розвитку та якості життя населення, зокрема міграційний рух населення 

Україна стикнулася зі значним викликом, коли значна кількість населення 

фактично постійно працює за кордоном.  

Ще одним аспектом економічної безпеки є соціальна безпека, яка має 

гарантувати поліпшення якості життя для задоволення потреб людей, 

своєчасне та адекватне реагування держави та суспільства на кризові явища і 

суперечності. Вона реалізується через комплекс організаційно-правових норм 

і відповідних їм інститутів безпеки, фінансових інструментів і важелів 

захищеності соціальних інтересів особи, суспільства й держави від внутрішніх 

та зовнішніх загроз, належний рівень забезпечення офіційно встановлених 

соціальних стандартів та гарантій, що визначають якісний рівень життя 

суспільства.  

Соціальну безпеку можна розглядати як комплексне, 

багатофункціональне утворення з розгалуженою структурою. Наприклад, 

відповідно до нормативно-законодавчої бази для розрахунку соціальної 

безпеки країни використовують наступні 14 індикаторів [146]: 
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• частка населення із сукупними витратами, які нижче 75 % медіанного 

рівня сукупних витрат (рівень бідності);  

• частка населення із середніми сукупними витратами на одну особу на 

місяць, які нижче прожиткового мінімуму;  

• відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму;  

• відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму;  

• відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до 

індексу споживчих цін;  

• відношення сукупних витрат найбільш забезпеченого квінтеля 

населення до найменш забезпеченого квінтеля;  

• частка витрат на харчування у загальному обсязі споживчих грошових 

витрат домогосподарств;  

• рівень безробіття;  

• рівень тривалого безробіття у працездатному віці;  

• наявність житлового фонду в середньому на одну особу;  

• кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 осіб;  

• обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я;  

• обсяг видатків зведеного бюджету на освіту;  

• охоплення випускників 9-х класів повною середньою освітою.  

Продовольча безпека є однією з ключових складових національної 

економічної безпеки. Продовольча безпека є проблемою номер один для 

людства всіх часів. Вона входить до Цілей розвитку тисячоліття ООН, що 

містять амбітні цілі, які повинні бути досягнуті до 2015 року. Основна мета 

формулюється так: «Скоротити вдвічі за період з 1990 по 2015, частку людей, 

які страждають від голоду» [505]. 

У більшості документів Міжнародної продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) наводиться наступне 

визначення: "Продовольча безпека на індивідуальному, сімейному, 

національному, регіональному та глобальному рівнях, [досягається] коли всі 
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люди, у всі часи, мають можливість фізичного та економічного доступу до 

достатньої, безпечної та поживної їжі для задоволення їх харчових потреб і 

харчових переваг для ведення активного і здорового способу життя". Також 

Всесвітня рада з продовольства при ООН визначає продовольчу безпеку як 

"політику, що дозволяє країні досягнути найбільш високого рівня 

самозабезпечення продовольством, як результат інтегрованих зусиль зі 

збільшення виробництва необхідних продуктів, покращення системи 

постачання, споживання продовольства, ліквідації недоїдання" [346].  

Загалом, немає єдиного офіційного визначення продовольчої безпеки, в 

більшості економічних словників навіть відсутній цей термін – продовольча 

безпека просто визначається як необхідна умова економічної безпеки. 

Серед основних факторів, що визначають рівень продовольчої безпеки 

можна виділити наступні (рис. 2.5). 

Існує також офіційна методика визначення основних індикаторів 

продовольчої безпеки, затверджена Кабінетом Міністрів України постановою 

№ 1379 від 5 грудня 2007 р., відповідно до якої виділяється 7 основних 

індикаторів для оцінки вітчизняної продовольчої безпеки [110]: енергетична 

цінність раціону людини на добу; рівень забезпечення раціону людини 

основними видами продуктів; наявність відповідних резервів зернових 

культур; економічна достатність продуктів; наявність відповідної 

диференціації цін для продуктів харчування для різних соціальних груп; 

гарантування продовольчої незалежності при виробництві окремих продуктів; 

обсяг внутрішнього ринку для окремих продуктів. 

Після визначення основних складових економічної безпеки слід перейти 

до створення концепції, яка б дозволила досліджувати її стан у порівняння з 

іншими країнами. Це також дозволить аналізувати, як держава здатна 

реагувати на внутрішні та зовнішні виклики та загрози.



 
 

 
 

 

 
Рис. 2.5. Фактори, що впливають на продовольчу безпеку 

Джерело: розроблено автором.  
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2.2. Концептуальні основи створення комплексної системи 
моніторингу економічної безпеки держави 

У теперішній час, коли майже у кожній країні є своє розуміння поняття 

«економічна безпека», необхідно розробити чіткі визначені правила для 

отримання кількісних характеристик поняття безпеки. Порівняння цього 

показника у динаміці різних країн дозволить оцінити ефективність дій 

кожного з урядів і зробити висновки про вразливість країн до зовнішніх 

впливів.  

Внаслідок цього, виникає необхідність розробки спеціальної методології, 

яка могла б об’єктивно в динаміці вивчати рівень економічної безпеки країни, 

складових економічної безпеки, економічної безпеки регіонів країни для 

здійснення постійного моніторингу та вчасної реакції на відповідні зміни. Така 

система має базуватися на чіткій методологічній базі, що не дає можливості 

неоднозначного тлумачення.  

На сьогоднішній день всім зрозуміло, що через основні внутрішні та 

зовнішні загрози економічній безпеці держава має проводити чітку політику 

щодо захисту державних інтересів. Державна стратегія економічної безпеки 

має базуватися на створенні потужної системи моніторингу факторів, що 

визначають загрози економічній безпеці. Необхідно створити моніторингову 

систему аналізу оперативних інформаційно-аналітичних даних. При цьому, 

слід розробити та виділити основні індикатори економічної безпеки. Саме за 

допомогою розробки обґрунтованої системи індикаторів можна оперативно 

аналізувати стан економічної безпеки, попереджати розвиток негативних 

тенденцій, вносити необхідні корективи в економічну діяльність, 

прогнозувати розвиток подій.  

Одним з уроків фінансових криз стало розуміння того, що на економіку 

необхідно дивитися з системної точки зору, а не як на набір окремих компаній. 

Процеси глобалізації та зростання ролі фінансового сектору призвели до 

«перекапіталізації» світової економіки [118]. Зокрема, за останні 30 років 
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темпи зростання вартості фінансових активів значно перевищувала темпи 

розвитку світової економіки: якщо у 1980 році загальна вартість фінансових 

активів приблизно дорівнювала номінальному світовому ВНП, то вже у 2006 

році перевищувало приблизно у 3,5 рази номінальний ВНП.  

Аналізуючи ситуацію у ЄС, можна дійти висновку про залежність між 

економічною безпекою та різними світовими процесами. Зокрема, зрозуміло, 

що майбутнє Європейського Союзу пов’язано з вирішенням проблем міграції 

населення, залежності від енергоносіїв, міжнародного та регіонального 

тероризму, організованої злочинності, глобальної бідності тощо [432].  

Створений М. Фрідманом у 1950-х рух створив фактично нову модель 

неоколонізму, коли міжнародний капітал прагне завоювати нові території. 

Колонізатори минулого отримували нечувані на той час прибутки, набуваючи 

«безгосподарні землі» за «дрібнички» [467], тоді як сьогоднішні 

транснаціональні корпорації розглядають урядові програми, народні багатства 

і все, що ще не продано, як територію, яку треба завоювати і освоїти: пошти, 

національні парки, школи, систему соціального забезпечення, службу 

боротьби з наслідками катастроф і все інше, що знаходиться в руках держави 

[84]. 

Під час розширення Євросоюзу ключовим було припущення, що в ході 

інтеграції відсталі країни підтягнуться до рівня передових. Проте криза 

показала, що цього не відбувається. Зокрема, Угорщина, Латвія, Греція не 

доганяють лідерів, а все більше відстають від них.  

Існування однієї валютної зони з декількох різних країн є оптимальним 

рішенням саме тоді, коли існує або система перетікання капіталу, або система 

перетікання робочої сили, що дозволяє згладжувати нерівномірність темпів 

економічного розвитку в різних регіонах зони. Проте європейська практика 

засвідчила, що на практиці така теорія не спрацьовує у повній мірі.  

Одна з причин цього полягає у тому, що єдиної податково-бюджетної 

політики в ЄС немає, а рівень міграції населення обмежений ментальністю 

населення чи певними традиціями.  
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Продовжується розбіжність темпів зростання продуктивності навіть 

серед розвинутих країн. Наприклад, незважаючи на періоди майже 

аналогічного зростання продуктивності праці у США та Канаді протягом 

більшої частини другої половини 20-го століття, в останні роки 

спостерігається значне уповільнення темпів росту в Канаді у порівнянні з 

ситуацією у США [326]. Невизначеність з напрямом подальшого зростання 

продуктивності праці створює ризики щодо коректної оцінки потенційного 

ВВП, інфляційних очікувань та проведення вірної монетарної політики.  

Необхідно дослідити, в чому полягають відмінності у продуктивності 

праці в різних країнах. Попередні теорії пояснювали цей факт відмінністю 

інвестиційних ставок, проте сучасні дослідження показують, що більшу вагу 

має загальна продуктивність факторів виробництва, ніж нагромадження 

капіталу. Різноманітні бар'єри на шляху інновацій, слабкий розвиток 

державних інститутів пропонуються як пояснення низької продуктивності 

факторів виробництва у бідних країнах. Остання глобальна криза внаслідок 

значного рівня невизначеності підсилила занепокоєння з приводу перспектив 

економічного зростання в багатьох країнах з низькими 

доходами. Середньострокові перспективи для таких країн виглядають 

достатньо невизначеними. 

Державна діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки країни має 

бути пов’язана з формуванням економічної політики й інституціональними 

перетвореннями, що усувають чи пом’якшують шкідливий вплив 

різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Очевидно, що для 

забезпечення такої політики має вестися повний моніторинг не тільки 

процесів, що викликають появу тих чи інших факторів, а й певних складових 

економіки, вчасний аналіз яких дозволить оперативно реагувати на 

різноманітні виклики. 

Якщо в цілому для держави такий моніторинг ведеться, то у 

регіональному розрізі інформація або не доходить до центральних органів 

влади, або надходить з таким запізненням, що відповідне реагування втрачає 
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сенс. Запровадження моніторингової скринінг-системи дало б можливість 

визначити об’єктивні показники розвитку регіонів, а значить, дало б підстави 

для реальної оцінки діяльності державних органів влади на місцях. На основі 

аналізу змін у економічній безпеці держави в цілому та окремих регіонів має 

прийматися рішення про доцільність запровадження цільових комплексних 

програм розвитку. 

Питання забезпечення економічної безпеки держави стає все 

актуальнішим в умовах глобалізації [23], дії інших країн суттєво впливають на 

стан власної країни. Всі проблеми стають загальними, а тому і потребують 

загального розв’язку. Незалежність країни вимагає побудови сильної та 

захищеної від зовнішніх впливів економіки.  

На сучасному етапі розвитку економічної науки активно розробляються 

фінансові показники, які могли б попереджати державні органи про можливі 

проблеми в реальній економіці. Стає актуальним вивчення, аналіз та розробка 

механізмів оцінки економічної стійкості держави. В останні десятиліття 

забезпечення фінансової стабільності перетворюється в одну з найголовніших 

завдань економічної політики. Протягом останніх 10-15 років відбулося 

значна зміна ставлення політиків та економістів до аналізу фінансової 

стабільності. Це сприяло, зокрема до посилення уваги до макропруденційного 

аналізу [372]. 

Більшість центральних банків і ряд фінансових установ (включаючи 

МВФ, Світовий банк і Банк міжнародних розрахунків) публікують періодичні 

доповіді з питань фінансової стабільності й її забезпечення стало важливим 

напрямком їхньої діяльності. 

Наприклад у роботі [465] надаються характеристики зовнішніх загроз 

фінансової безпеки для держав-членів Європейського Союзу поза межами 

єврозони. На основі аналізу основних рахунків платіжного балансу та кількох 

запропонованих показників фінансової безпеки проводиться аналіз та 

рейтингування економік ЄС. Автор показав, що нові члени поки що не 

задовольняють параметрам безпеки, як старші члени ЄС, що знижує загальну 
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фінансову безпеку регіону.  

Гаррі Дж. Шиназі в публікаціях [462, 237] називає економічну систему 

стабільною, якщо вона дозволяє оцінювати та розподіляти фінансові ризики, 

полегшує оптимальний розподіл економічних ресурсів, а також виконує свої 

функцій в умовах зовнішніх шоків. 

Принциповими є підходи до розуміння поняття «економічної стійкості» 

та факторів, що її визначають. До таких факторів належать: збалансованість 

макроекономічних пропорцій, обсяг державного боргу, розширене 

відтворення, стабільні темпи економічного зростання, ефективне (економне та 

раціональне) використання ресурсів, забезпечення оптимальних значень 

показників функціонування макроекономічної, фінансової, 

зовнішньоекономічної, інвестиційної, науково-технічної, енергетичної, 

виробничої, демографічної, соціальної та продовольчої сфер національної 

економіки, в межах яких створюються найбільш сприятливі умови для 

відтворення, відлагодженість механізмів саморегуляції. Наприклад, для 

Європейського Союзу економічна система є стабільною за умовою постійності 

цін; для США – за умови зростання ВВП на 3%; для України – за умови 

стабільності валютного курсу. 

Основним поштовхом до формування стійкої економічної системи стає 

діяльність держави, а саме зовнішньоекономічна, монетарна та фіскально-

бюджетна політики, що в подальшому регулюють макроекономічні 

показники, темпи економічного зростання та ін., які будуть розглянуті далі.  

Гаррі Дж. Шиназі стверджує [237], що більшість інструментів політики, 

що використовуються для підтримки фінансової стабільності, в першу чергу, 

призначені для вирішення інших завдань, таких, як захист інтересів 

вкладників (інструменти нормативного регулювання), підвищення 

стабільності цін (заходи грошово-кредитної політики) або забезпечення 

швидкості розрахунків по фінансових операцій (політика щодо систем 

платежів і розрахунків). Вплив цих інструментів політики на фінансову 

стабільність часто є непрямим і звичайно дає про себе знати тільки після 
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певного часу. 

Питання кількісного виміру рівня економічної стійкості держави стає все 

більш актуальним, враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки та інші 

процеси зміни макроекономічних показників, що можуть вплинути на 

нормальне функціонування економічної системи. Важливим залишається 

питання визначення набору індикаторів, що впливають на економічну 

стійкість країни [105]. 

Активно займаються розробкою системи вирахування економічної 

стійкості країни закордонні економісти [307, 266, 267]. Щорічно список 

науковців, що займаються даною тематикою, розширюється, спираючись на 

важливість вивчення питання економічної стійкості та проблеми уникнення 

фінансової нестабільності. Відомо, що економічні труднощі краще 

попереджати, вивчаючи чинники, що можуть їх спровокувати, ніж боротися з 

їх наслідками, які можуть охопити велику кількість країн та сфер 

функціонування економіки. Нещодавня криза в Європі є яскравим прикладом. 

Поштовхом до активних досліджень є робота К. Котарелі «Восьмикутник 

ризиків: комплексна основа для оцінки фінансових ризиків» [307], в якій автор 

визначив набори факторів, що впливають на економічну стійкість та слугують 

основою для оцінки фінансових ризиків (рис. 2.6). Згідно підходу К. Котарелі 

до наборів факторів належать: 

• поточний рівень і прогнозовані значення базових фіскальних 

показників – доходів, видатків бюджету, бюджетного дефіциту, рівня 

державного боргу, тощо; 

• вплив макроекономічних і фінансових шоків на вказані показники 

(включаючи матеріалізацію умовних зобов’язань); 

• впливу інших факторів, включаючи несприятливу динаміку 

показників, безпосередньо не пов’язаних з бюджетом (значний дефіцит 

поточного рахунку і високий рівень приватного боргу), і факторів 

глобального характеру. 
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Рис. 2.6. Чинники, що впливають на економічну стійкість 

Джерело: побудовано автором на основі даних [307] 

 

Найбільшу увагу слід звертати саме на вплив базових макроекономічних 

показників, адже ця інформація є об’єктивною основою для оцінки ризиків 

економічної стійкості та вже враховує макроекономічні шоки при різних 

змінах величини показника. 

Для розрахунку індексу фінансової стійкості виділено групи індикаторів: 

1. Базові економічні змінні: валовий державний борг, що виражений 

у відсотках від ВВП; поточний торговий баланс, що виражений у відсотках від 

ВВП. 

2. Довгострокові економічні тенденції: індекс фертильності; 

відношення населення віком 15-64 рр. до населення віком від 65 років; плинне 

середнє частки витрат Пенсійного Фонду до ВВП; плинне середнє частки 

витрат на соціальне забезпечення до ВВП. 

3. Управління активами та пасивами: поточні фінансові потреби 

(державний борг плюс дефіцит державного бюджету); відсоток 
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короткострокових боргів у відношенні до загального боргу; розмір 

державного боргу, що виражений у іноземній валюті; відсоток довгострокових 

боргів у відношенні до загального боргу; відсоток короткострокового 

державного боргу у відношенні до національних резервів [266].  

Вибір даних показників обумовлюється проблемою визначення 

платоспроможності держави не лише в поточному, але й у майбутніх періодах. 

Умова платоспроможності вимагає, щоб бюджетні зобов’язання були 

виконані. Це відбувається, коли чиста приведена вартість майбутніх потоків 

основного балансу бюджету є принаймні рівна обсягу державного боргу. 

Поточні та прогнозовані основні фінансові баланси є ключовими для оцінки 

рівня платоспроможності. 

Фінансова спроможність також залежить від того, який тиск на бюджет 

будуть чинити довгострокові демографічні та економічні тенденції. Так як 

платоспроможність залежить не тільки від поточного фінансового становища, 

але й від очікуваних майбутніх основних балансів, поточні прогнози 

довгострокових бюджетних проблем можуть вплинути на платоспроможність 

і підвищити фіскальний ризик. 

Економічний розвиток будь-якої країни характеризується значною 

кількістю параметрів. При цьому слід розуміти, що економічне зростання не 

може бути ціллю існування суспільства. Воно є лише засобом для збагачення 

людського життя, піднесення людської гідності, пробудження потенціалу 

людей і розвитку прогресу. Для цього потрібне зростання економіки, вигоди 

від якого поширюються по всьому світу. 

Взагалі кажучи, не існує однозначного визначення концепції 

економічного розвитку країни. Більшість економістів під економічним 

розвитком розуміють зростання ВВП, підвищення доходів на душу населення, 

збільшення реального доходу. Проте аналіз вимагає порівняння не тільки 

номінальних величин, а й соціальних аспектів розвитку. Внаслідок цього була 

розроблена концепція порівняння країн за паритетом купівельної 

спроможності [291].  
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Поряд з цим, серед найважливіших показників при аналізі стану держави 

виділяють розмір валового внутрішнього продукту (ВВП) або його приріст та 

рівень інфляції.  

Зростання економіки через дії конкретного уряду важко виміряти 

кількісно. Одним з підходів до розв’язання даної проблеми є розрахунок 

приросту досягнутого ВВП до здійснених витрат. Хоча ВВП дуже часто 

використовується саме як індикатор для відстеження господарської діяльності 

тієї або іншій країні протягом довгого часу, він має купу недоліків, зокрема 

неврахування різноманітних соціальних аспектів: відмінності у тривалості 

життя, рівні нерівності, бідності тощо. 

Проте чисельні наукові дослідження свідчать про недостатню 

ефективність дій уряду в країнах світу, що свідчить, що рівень витрат не є 

задовільною характеристикою для оцінки економічної діяльності уряду. 

Потрібно здійснювати заходи для більш точної оцінки ефективності дій 

урядів. Для цього потрібно «очищувати» зростання ВВП від неефективних 

витрат. 

ВВП являє собою достатньо грубу статистичну величину, який не 

дозволяє об’єктивно оцінити економіку країни. З тієї причини розроблено 

багато методів, що дозволяють коригувати оцінку ВВП для отримання 

характеристик, які коректно порівнювати. Для цього частина країн 

використовує гедоністичні індекси, враховує віртуальні послуги найму житла 

у самого себе, застосовує паритет купівельної спроможності.  

В той же час слід зазначити, що ці показники не можуть повністю 

відобразити потенціал економіки через низку причин. Необхідною є розробка 

механізму, який дозволить оцінювати стан економіки більш об’єктивно. Для 

цього рекомендується використовувати індекс економічної безпеки країни, 

який розраховується на основі певного визначеного набору макроекономічних 

показників. В результаті діяльність урядових органів можна оцінювати на 

основі аналізу динаміки подібного індексу.  
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Частина країн намагається розробити певні заходи для створення такої 

системи. Наприклад, влада китайської провінції Сичуань прийняла рішення 

про введення з 2011 року системи 12 індикаторів, які будуть характеризувати 

стан економіки регіону, а також змістить акцент розвитку з виробництва до 

соціальної сфери.  

Франція має намір реформувати систему статистики, включивши в 

розрахунок ВВП показники, які краще описують добробут нації, ніж «сухі» 

цифри економічної активності. Для цього пропонується замість економічного 

зростання вимірювати добробут населення. Зокрема, замість валового 

внутрішнього продукту (ВВП) пропонується прийняти новий стандарт - 

чистий національний продукт (ЧНП), що враховує ефекти знецінювання 

капіталу у всіх вимірах: природному, культурному, людському і інших. Раніше 

вважалося, що ЧНП розрахувати майже неможливо через наявність у його 

складі складно вимірюваних величин.  

Деякі вчені рекомендують [483] ширше використовувати поняття чистого 

доходу, реального споживання, включення до аналізу панелі показників якості 

життя, навколишнього середовища та стійкості. Дослідження показують, що 

величина необхідної корекції може бути достатньо суттєвою. Наприклад для 

24 країн-членів ЄС та країн з економікою, що розвивається, ця корекція має 

становити до 4,1% від ВВП, корекції в галузях освіти та охорони здоров’я 

становлять 1,5 і 2,6 % ВВП відповідно, що свідчить про втрати на рівні від 32,6 

до 65% відповідних витрат [365]. 

На думку одного з авторів нової системи – нобелівського лауреату 

Дж. Стігліца – потрібно, в першу чергу, оцінювати еволюцію реальних доходів 

і споживання домогосподарств. Це означає, що привілейоване місце в 

статистиці повинні займати домогосподарства та їх рівень життя. 

Пропонується зосередити увагу на податках, соціальних виплатах, 

заборгованості за кредитами, послуги, в натуральному вигляді наданих 

державою (охорона здоров'я, освіта), показниках, що відносяться до ринкової 

сфері: наприклад, догляд за дітьми, роботи по будинку тощо. Також, 
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Дж. Стігліц вимагає досконально відображати параметри нерівності, 

приділяючи особливу увагу нерівності, пов'язаній з імміграцією [155]. 

В багатьох розвинутих країнах в останній час важко знайти нові чинники 

економічного зростання. Однією з причин цього явища може бути 

перенасиченість товарами та послугами, інвестиціями, державними 

витратами. Наприклад, якщо держава збільшує бюджетні витрати на 

інвестиційні проєкти, то це призводить до певного зростання ВВП країни, 

однак воно повністю нівелюється і навіть дещо зменшується через припинення 

цього фінансування. Звичайно, що падіння є меншим, ніж зростання, адже 

інвестиційний об’єкт необхідно утримувати, проте відсутність економічної 

рецесії вимагає принаймні постійного рівня бюджетних витрат. Проте 

знаходити нові інвестиційні проєкти для державної підтримки у розвинутих 

країнах все складніше. 

Іншим драйвером економічного зростання може стати споживання 

населення. Однак, в розвинутих країнах більшість осіб має вже значну 

кількість товарів, нові ж купуються лише через знос старих чи їх моральне 

застарівання. Це призводить до зниження виробництва у порівнянні з 

докризовим періодом.  

Третя можливість – стимулювання послуг населенню. Зростання рівня 

послуг у ВВП свідчить про розвиток країни, а тому суттєве зростання в останні 

роки отримали транспортні послуги (авто, морський, авіа, залізничний 

транспорт), послуги ЖКГ (електрика, газ, вода, опалення, каналізація, вивіз 

сміття та інше), медичні (всі медичні послуги в лікарні, амбулаторне 

лікування, дистанційне консультування, догляд за хворим поза госпіталю, 

психологічна допомога), освітні (від дитячих садків до вищих навчальних 

закладів, у тому числі бізнес школи і тренера, репетитори), телекомунікаційні 

(пошта, телефон, інтернет, ТБ і інше), фінансові (всі види страхування і 

банківські послуги), юридичні (крім послуг юристів у суді також враховується 

супровід угод, заповнення і звірка декларацій, договорів, звітів, юридичні 

консультації і так далі), оздоровчі та спортивні (спорт, фітнес клуби, басейни, 
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бігові доріжки, роликові і льодові катки, стенди для стрільби, картинг і багато 

іншого), розважальні та культурні (театри, цирки, музеї, виставки, кінотеатри, 

живі концерти і шоу, атракціони, спортивні змагання та виступи, азартні ігри), 

послуги по догляду за тілом (салони краси та догляду за тілом), будівельні й 

монтажні (всі види ремонтів, монтаж, демонтаж та будівельні роботи), 

ремонтні послуги (ремонт авто, побутової, мультимедійної та цифрової 

техніки, також ремонт і реставрація меблів), торгівельні та кулінарні (касири, 

продавці, менеджери в залі і консультанти, в тому числі працівники кафе, 

барів, ресторанів і громадського, також послуги з електронної дистрибуції 

цифрової продукції), консалтингові (бізнес консалтинг, наукові дослідження, 

аналітика і консультації, також ІТ консалтинг), ЗМІ (теле, радіо, друковані та 

мережеві видання, також послуги з наповнення контентом), інформаційні 

послуги (захист інформації, пошук, обробка та зберігання інформації, 

хакерські атаки), довідкові послуги (call центри, довідкове бюро і так далі), 

туристичні послуги (гіди, провідники, консультанти), сервіси по одягу 

(хімічна чистка, підшивка та інше), релігійні і ритуальні послуги, 

бухгалтерські (у тому числі підготовка звітів для податкової, регулюючих 

комісій), готельні (покоївка, консьєрж та інші) та багато інших. Також 

з’явилося поняття креативної економіки, яка формує інноваційні послуги 

нового рівня, що створює додатковий попит у суспільстві. Однак попит на 

послуги не може зростати постійно, адже люди обмежені у необхідності 

послуг, у них не може вистачати грошей на їх постійне придбання та часу на 

їх споживання.  

Іншим виходом є широке запровадження так званої Індустрії 4.0, яка 

являє собою розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і 

виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з якнайменшим або 

взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес [417]. Проте цей 

вихід змусить значно скоротити використання людської праці, зробить 

фактично непотрібною некваліфіковану роботу. Це поставить перед урядами 

непросту задачу гарантування певного мінімуму, який би задовольнив потреби 
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тих людей, хто не зможе знайти роботу. На відміну від поточної ситуації, 

відсоток таких осіб буде значним. Деякі вчені вбачають вихід з такої ситуації 

у введенні безумовного доходу, який би замінив всі існуючі соціальні пільги, 

соціальні пенсії, мінімальний рівень заробітної плати. Оскільки подібні 

виплати отримують всі громадяни країни, то зникає необхідність контролю за 

доступом до таких витрат, що суттєво підвищує ефективність їх використання. 

Не менш важливим аспектом є те, що такі виплати дійсно створюють 

соціально-орієнтоване суспільство, оскільки суттєво вирівнюються доходи 

найбідніших верств. В той же час ніяк не обмежується бажання індивідів до 

додаткових доходів, що мотивує працювати людей на тих видах роботи, що 

дають індивідам максимальне задоволення [182].  

Таким чином, для економічно розвинутих країн зростання можна 

очікувати лише через демографічне збільшення населення, зміну структури 

суспільства та самосвідомості людей, зміну цінностей та орієнтирів, або зміну 

політичної та економічної системи країни.  

Досі ще залишається невивченим великий блок питань, пов’язаних з 

впливом політики уряду на стан економічної безпеки. Це потребує детального 

і всебічного огляду, враховуючи серйозні проблеми зі стабільністю урядової 

політики.  

Дж. Сорос відзначає [167], що «крайнощі на фінансових ринках багато у 

чому пов’язані неспроможністю регуляторами здійснювати достатній 

контроль». Це пов’язано з тим, що певні фінансові інструменти базувалися на 

невірних припущеннях, вони показали свою неспроможність і мають бути 

заборонені. На думку Дж. Сороса системні ризики повинні управлятися 

регулюючими органами, які повинні володіти достовірною інформацією.  

Багато вчених вважають, що причини світової фінансової кризи, що 

вибухнула в 2008 р., лежать у самому устрої глобальної економічної системи. 

Незважаючи на те, що майже всі країни погоджуються з тезою про 

незбалансованість світової економіки, конкретні рішення важко приймати по 

усуненню дисбалансів через політичні розбіжності держав. 
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На одному з самітів G20 було вирішено запровадити систему індикаторів 

для оцінки стану економіки. До переліку увійшли такі пункти як державний 

борг, бюджетний дефіцит, зовнішньоторговельний баланс, обмінний курс і 

фіскальна та монетарна політика. Конкретні показники системи планується 

розробити у майбутньому. В той же час не включений показник 

золотовалютних резервів, який грає вкрай важливу роль у формуванні 

дисбалансів. Варто відзначити, що ніякої системи наднаціонального контролю 

за показниками не створено, що робить запропоновану систему лише 

рекомендаційною. 

В.І. Матвійчук зазначає, що перед економікою стоїть проблема розробки 

нового курсу, найважливішим елементом якого виступає стратегія фінансової 

безпеки [109]. На його думку одним з факторів посилення ролі фінансів стає 

технологічний прогрес, який обумовлює високий попит на фінансові засоби. 

Відомо, що чим складніші проблеми, тим більше часу потрібно на 

підготовку, обґрунтування і прийняття управлінських рішень. Тому, в момент 

прийняття рішень ситуація вже настільки змінюється і ускладнюється, що 

прийняті рішення, як правило, не відповідають потребі часу і тому 

неефективні. Щоб впоратися з цими безпрецедентними у житті теперішніх 

поколінь змінами і зробити їх своїми «союзниками», необхідно не стільки 

реагувати, скільки передбачати їх. 

Без оптимального обсягу інформації, без належного її аналізу висновків і 

рекомендацій науковців політичним лідерам, військовим керівникам, 

економістам неможливо приймати правильні рішення, керувати 

геополітичними процесами та й узагалі керувати конкретною сферою 

суспільного, політичного, фінансово-економічного життя [96].  

Таким чином, внаслідок цього, виникає необхідність розробки 

спеціальної методології, яка б могла б об’єктивно в динаміці вивчати рівень 

економічної безпеки країни, складових економічної безпеки, економічної 

безпеки регіонів країни для здійснення постійного моніторингу та вчасної 

реакції на відповідні зміни. На думку В. Міщенка та Р. Лисенка у зв’язку з 



159 
 

 
 

перспективою світової фінансової нестабільності, доцільно впровадити 

ефективну і постійно діючу систему моніторингу фінансової системи в цілому 

та банківського сектору зокрема [113]. 

Така система має базуватися на чіткій методологічній базі, що не дає 

можливості неоднозначного тлумачення. Система має включати певні 

підсистеми, які відповідають за різні підвиди економічної безпеки, зокрема, 

фінансову, соціальну тощо. У єдиній системі мають здійснюватися 

моніторинг, ідентифікація, виявлення джерел і причин загроз національним 

інтересам країни, негайно розроблятимуться стратегія і тактика щодо їх 

нейтралізації [90]. 

Система забезпечення економічної безпеки передбачає здійснення 

постійного моніторингу соціально-економічних процесів з точки зору їхнього 

впливу на стан економічної безпеки, оцінку з цих позицій стратегічних 

програм, нормативно-правових актів, а також аналіз ефективності поточних 

рішень у сфері економічної політики. Відтак методологічне дослідження, 

спрямоване на пошук оптимальних підходів до визначення поняття 

«економічна безпека», має визначальне значення для коректного формування 

державної політики в економічній сфері загалом [49]. 

Запропонований аналіз має включати в себе декілька етапів. По-перше, 

необхідно чітко виділити реальні інструменти, за допомогою яких уряд та 

парламент (якщо аналізувати питання у широкому сенсі) здатні впливати на 

стан економічної безпеки. Очевидно, що найважливішими інструментами 

будуть: регулювання рівня податків, витрат бюджету, структури витрат. 

Окремим пунктом дослідження має стати визначення бюджетного впливу 

на рівень економічної безпеки. Більшість урядів мають у своєму 

розпорядженні, в основному, бюджетну складову впливу, тому визначення 

ефективності такого впливу, числова характеристика факторів, що 

дозволяються змінювати рівень економічної безпеки є надзвичайно важливою 

задачею. Необхідно дослідити, яким саме чином, рівень бюджетних видатків, 
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фінансування тих чи інших державних програм може змінювати рівень 

економічної безпеки та її складових. 

Крім податково-бюджетної політики уряди мають можливість втілювати 

у життя різноманітні реформи, якість яких слід також оцінювати за допомогою 

рівня економічної безпеки ще на етапі обговорення. Враховуючи це, слід 

розробити спеціальний механізм оцінки регіональної безпеки, який може бути 

легко адаптований при проведенні адміністративної реформи. 

По-друге, важливо визначити часовий період, на якому зазначені 

інструменти можуть бути використані для реального впливу. Зрозуміло, що 

наявність додаткової грошової маси економіка відчуває практично миттєво, 

фактично протягом 1-2 місяців, а ось зміну структури витрат деякі галузі 

економіки та деякі домогосподарства можуть відчути лише в певній 

перспективі.  

Третій етап має бути пов’язаний з числовим виміром впливу інструментів 

на стан економічної безпеки, на якому слід класифікувати їх за ступенем 

впливу.  

Очевидно, що крім існуючих інструментів, можуть бути створені нові 

інструменти внаслідок проведення масштабних структурних реформ. Таким 

чином, варто передбачити можливі наслідки залучення таких інструментів для 

вирішення економічних питань. Аналіз ефективності інструментів впливу 

дозволить уряду більш ефективно проводити свою політику, а експертам – 

оцінювати його діяльність.  

Ще одним аспектом, який обов’язково має бути врахований у 

дослідженнях – вплив інструментів на економічну безпеку регіонів. 

Враховуючи нерівномірний розвиток регіонів, надзвичайно важливо 

визначити, як само можна подолати цю проблему. 

При проведенні класифікації факторів, що можуть впливати на рівень 

економічної безпеки, слід виділити наступні групи: 

1. Незмінні фактори (розмір країни або регіону), наявність ресурсів, 

кліматичні умови. 
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2. Фактори, що можуть бути змінені у довгостроковому періоді 

(рівень технологій, геополітичне становище країни) 

3. Фактори, що можуть бути змінені у короткостроковому періоді 

(торговельні партнери, перерозподіл товарних, фінансових та трудових 

ресурсів, рівень протекціонізму економіки). 

Серед основних задач моніторингу економічної безпеки слід визначити 

вразливість відповідного показника до різноманітних криз. Протягом початку 

21 ст. спостерігався більш-менш стійкий розвиток економіки більшості країн, 

панівною була ідея монетаризму, важливими для аналізу економіки 

визначилися фактично лише два показника: приріст ВВП та рівень інфляції. 

При перших симптомах фінансово-економічної кризи 2008 року уявлення про 

економічну ситуацію в країнах суттєво змінилися, що вимагало створення 

нової системи аналізу. 

Необхідно дослідити всі фактори, що впливають у кожній країні на стан 

економічної безпеки, і порівняти їх вплив. Потрібно визначити, чому 

спостерігається різний вплив на стан економічної безпеки у різних країнах 

світу. Особливу увагу варто приділити: 

• монетарним засобам; 

• податковим засобам; 

• зовнішньому впливу на державу; 

• валютним коливанням; 

• зміні структури державного споживання. 

Як відомо, розміри світового спекулятивного капіталу в десятки разів 

перевищують потреби міжнародної торгівлі (близько 14 трлн. дол.) та 

інвестиції у реальний сектор (1,3 трлн. дол.), що створює механізми 

надзвичайно швидкого переносу фінансових криз. Це викликано тим, що 

майже всі кризи або були викликані, або супроводжувалися високим відтоком 

спекулятивного капіталу. Основна проблема полягає навіть не у відтоку 
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капіталу, а у тому, що цей процес проходить майже миттєво, що руйнує основи 

економічних відносин у країні. 

Таким чином, реформа міжнародної фінансової системи має бути 

направлена на підвищення стійкості транснаціональних потоків капіталів та 

зниження їх спекулятивного характеру, створення єдиної системи 

моніторингу та регулювання фінансових ринків, що має обмежити та 

локалізувати можливі кризи. На думку М. Ковальова та С. Пасеко [86] слід 

запровадити систему з 10 регуляторів: 

1. Іпотечний. Потоки капіталу в іпотеку можна рулювати 

динамічним співвідношенням іпотечних активів фінансового інституту та 

його капіталу. 

2. Валютний. Регулювання та управління сальдо платіжного балансу 

має здійснюватися через ефективну систему валютного моніторингу. 

3. Резервний. Має відбутися зміна розуміння резервів від 

золотовалютних до національних, що суттєво змінює їх використання.  

4. Короткотермінового іноземного капіталу. Іноземні займи, кредити 

можна регулювати шляхом введення резервування. 

5. Фондовий. Національні біржові правила мають частково 

обмежувати приплив спекулятивних коштів у випадку значного відхилення 

основних індексів від їх фундаментальних значень. 

6. Ліквідності. Для фінансових інститутів вводяться динамічні 

нормативи системного ризику портфеля активів.  

7. Капіталізації. Нормативи достатності капіталу банків і великих 

корпорацій (леверидж) повинні бути пов'язані з коливаннями економічної 

динаміки в межах економічного циклу 

8. Мережевий. Необхідні інструменти моніторингу та регулювання 

участі інтернет-трейдерів в роботі на фінансових ринках. 

9. Роздрібного банкінгу. Необхідний моніторинг чистих 

заощаджень, і в окремих випадках, можливе введення для банків нормативу 

по співвідношенню депозитів і кредитів населенню. 
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10. Зовнішнього боргу. Пропонується переглянути цільові показники 

(у тому числі зовнішнього державного боргу) стосовно зовнішнього боргу до 

ВВП (експорту) і ввести відповідні регулятори. 

Такі макропруденційні інструменти, як правило, вводяться з метою 

скорочення системного ризику, або за часом, або за інститутами та ринками. 

Як показують дослідження [409], деякі з макропруденційних інструментів 

виявилися ефективними в зменшенні системного ризику. Зокрема, вони 

дозволяють послабити циклічність економічних процесів: відношення обсягів 

кредитів до активів, кредитів до доходів, приросту кредитів, вимог до 

резервування, тощо.  

Передбачення кризи за допомогою економічних індикаторів дає змогу 

якщо не уникнути її, то принаймні підготуватися до неї та пом’якшити 

негативні наслідки для економіки та фінансових ринків [236]. Поширенішим є 

метод сигналів, у якому перераховуються 14 індикаторів фінансових криз на 

основі аналізу 102 криз у 20 країнах у період з 1970 по 1995 роки (див. табл. 

2.1).  

У роботі О. Баженової [8] представлено оптимізаційну модель системи 

економічної безпеки України, яка дозволяє визначити оптимальні значення 

показників економічної безпеки. На думку автора модель має складатися з 6 

блоків: фінансової безпеки, соціальної безпеки, енергетичної безпеки, 

продовольчої безпеки, інноваційно-технологічної безпеки, 

зовнішньоекономічної безпеки. Критерієм оптимальності вибрана 

максимізація деяких макроекономічних параметрів за умов обмежень. Для 

підрахунку інтегрального показника економічної безпеки автор розраховує 

зважене середнє різних критеріїв безпеки.  

Слід зауважити, що наведений підхід має певні недоліки. Зокрема, для 

побудови моделі використовується багато припущень про оптимальність 

макроекономічних параметрів, яка не тільки фактично ніколи не досягається, 

але в сучасних умовах фінансово-економічної кризи має бути суттєво 

переглянута. 
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Таблиця 2.1 

Час до кризи після появи першого сигналу 

Індикатор Час до кризи після появи першого 
сигналу, місяців 

Банківська нестабільність 19 
Переоціненість національної валюти 17 
Підвищення процентних ставок 17 
Зростання обсягів імпорту 16 
Зниження обсягів випуску продукції 16 
Відтік коштів вкладників із банків 15 
Зменшення обсягів експорту 15 
Погіршення умов торгівлі 15 
Зниження золотовалютних резервів 15 
Падіння фондового ринку 14 
Зміна диференціала внутрішніх і 
зовнішніх процентних ставок  

14 

Низьке покриття резервами 
короткострокових зобов’язань 
(М2/резерви) 

13 

Зміна спреду депозитних і 
кредитних процентних ставок 

13 

Великий внутрішній кредит (щодо 
ВВП) 

12 

Джерело: [387] 

 

При побудові системи показників економічного зростання необхідно 

виходити з певних принципів: 

1. Простота розуміння. Економічну безпеку характеризують як 

правило за допомогою системи критеріїв та показників, які розраховуються за 

визначеними правилами. У частині робіт визначається, що загрози 

економічній безпеці мають контролюватися граничними значенням 

відповідних індикаторів, що дає підстави для правового гарантування 

економічної безпеки [159] (С.70). 

2. Наявність відповідної статистичної інформації. Розрахунок 

показника економічної безпеки має базуватися виключно на об’єктивних 

характеристиках, які можуть надані державними або міжнародними 
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статистичними агенціями. Для збору інформації для розрахунку інтегрального 

показника економічної безпеки різних країн світу необхідно вимагати 

доступності інформації, постійного доступу до неї, обміну інформації. 

Особливу увагу слід приділити питанню часу опублікування інформації. 

Метою є створення чіткої, простої та ефективної системи обробки інформації. 

3. Можливість кількісного відображення показників. Очевидно, що 

при розробці моделі економічної безпеки бажано користуватися кількісними 

показниками економічного та соціального розвитку. В той же час існує значна 

частина явищ, які не можна описати за допомогою кількісних показників. В 

таких випадках використовують апарат якісних оцінок.  

4. Можливість оцінювання показників в динаміці. Кожна економічна 

система розвивається в часі, що вимагає міжчасових співставлень. 

5. Відповідність показників міжнародним стандартам. Відібрані 

показники повинні мати універсальний характер, мати загальноприйнятий 

стандарт у різних країнах.  

6. Регульованість системи та її складових. Цей принцип означає, що 

органи влади повинні мати важелі для реального впливу на показники, що 

включені до моніторингу. 

7. Самостійність складових. Кожен з елементів є незалежним 

індикатором її стану, проте відіграє певну роль при розрахунку інтегрального 

показника економічної безпеки. Органи влади можуть впливати на один чи 

декілька показників, регулюючи загальний показник економічної безпеки. 

Необхідність числового виміру економічної безпеки та її складових 

вимагає розробки концепції числового представлення факторів впливу [231]. 

При цьому загальний індекс економічної безпеки має базуватися на інтеграції 

індексів безпеки складових економічної безпеки. Концепція має бути простою, 

не використовувати значну кількість обчислень, відповідати умові повноти – 

для обчислення має бути використана вся необхідна статистична інформація. 

Іноді постає питання про доцільність використання величезної кількості 

показників для обрахунку економічної безпеки, якщо можна отримати 



166 
 
аналогічний результат меншою кількістю. Іноді, такий підхід має перевагу на 

сучасному етапі через нерозвиненість статистичної бази певних країн. Проте 

в останні роки спостерігається вирівнювання статистичної бази по країнах 

світу, а тому є підстави використовувати максимальні обсяги інформації.  

Слід чітко закріпити правила обрахунку індексу економічної безпеки та 

впровадити її у діяльність органів державної та місцевої влади. Необхідно 

розробити механізм оцінки параметрів безпеки на національному та 

регіональному рівнях, що дасть можливість проводити детальний періодичний 

аналіз розвитку країни в цілому. 

А. Сухоруков при розробці методології оцінки рівня економічної безпеки 

пропонує включати всі компоненти економічної безпеки. Зокрема, на його 

думку, потрібно передбачати «такий рівень інвестування, який забезпечує 

розширене відтворення, реструктуризацію та технологічне переозброєння 

економіки» [220]. У такому ж контексті автором формулюються критерії 

інноваційної, енергетичної, зовнішньоекономічної та фінансової безпеки 

країни.  

Для частини складових автор пропонує свої критичні межі, проте у 

процесі аналізу випускається причинно-наслідковий зв’язок виникнення 

певних перекосів у українській економіці. Зокрема, аналізуючи Коефіцієнт 

покриття імпорту експортом, А. Сухоруков доходить висновку, що пороговим 

значенням має бути 1, проте зовсім при цьому не враховується той факт, що 

значну частину імпорту до України займають енергоносії з однієї країни, що 

фактично призводить до експортно-орієнтованої економіки країни, а це 

вимагає оцінки її вразливості не тільки по нижній межі, але й по верхній, що 

показала криза у жовтні 2008 року. 

Аналогічно, при розгляді фінансової ї безпеки не аналізуються причини 

виникнення бюджетного дефіциту, його зв’язок і іншими показниками – 

враховується лише його значення.  

На думку П. Юхименка [244] економіка з орієнтацією на 3-5 індикаторів 

(темпи інфляції, бюджетний дефіцит, грошова маса М2, курс гривні, 
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золотовалютні резерви) управляється неефективно. Більш того, наведені 

показники можуть створити ілюзію оздоровлення економіки при суттєвих 

загрозах її стану. Вчений пов’язує це з тим, що з поля зору аналізу випали такі 

важливі показники, як внутрішній та зовнішній борг, структура внутрішнього 

боргу, обсяг неплатежів, їх відношення до ВВП, частка імпорту в товарообігу 

товарів тощо. 

Наведемо показники, запропоновані російським економістом 

С. Глазьєвим, що були визначені до тої кон’юнктури, яка сформувалась у Росії 

[33] (у дужках вказані граничні значення цих показників): зниження обсягу 

валового внутрішнього продукту (50%), питома вага в промисловому 

виробництві обробної промисловості (70%), питома вага в промисловому 

виробництві машинобудування (20%), обсяги інвестицій у % до ВВП (25%), 

витрати на наукові дослідження у % до ВВП (5%), питома вага нових видів 

продукції в обсязі продукції машинобудування (6%), тривалість життя 

населення (70 років), рівень безробіття за методологією МОП (7%), рівень 

інфляції за рік (20%), обсяг внутрішнього боргу у % до ВВП за співставний 

період часу (20%), обсяг зовнішнього боргу у % до ВВП (25%), питома вага 

зовнішніх позик в покритті дефіциту бюджету (30%), дефіцит бюджету у % до 

ВВП (5%), обсяг іноземної валюти по відношенню до гривневої маси в 

національній валюті (10%), обсяг іноземної валюти в готівковій формі до 

обсягу готівкової гривні (25%), грошова маса М2 у % до ВВП - показник 

монетизації (50%), питома вага імпорту у внутрішньому споживанні, всього 

(30%), в тому числі продовольство (25%).  

Типовою помилкою багатьох дослідників при моделюванні складових 

різновидів економічної безпеки (фінансової, міжнародної тощо) є досягнення 

безпечних меж показників у одній сфері при одночасному погіршенні в іншій. 

Зокрема, не можна рекомендувати стабільно високий темп приросту грошової 

маси для наповнення економіки грошима, бо це спричинить високу інфляцію. 

Отже, бачимо, що досягнення та стабілізація всіх показників у їх граничних 
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межах повинна відбуватися послідовно, не порушуючи граничні обмеження 

для інших показників.  

Нинішня криза показала, що аналізовані більшістю експертів 

макроекономічні показники, взагалі кажучи, мають опосередковане 

відношення до реальної економіки, а статистичні відомства всього світу в 

змозі намалювати як спад, так і падіння, - залежно від того, що в даний час їм 

потрібно.  

Наприклад, Європейська комісія серйозно стурбована статистичними 

даними, наданими окремими країнами. Зокрема, бюджетна статистика Греції 

не викликає повної довіри, що вимагає створення широких повноважень для 

європейського статистичного агентства Eurostat [338]. Звичайно, в 

довгостроковій перспективі зберігаються загальні тренди, але поки не буде 

явних ознак швидкого обвалу ринків, прогнозувати поведінку економіки в 

середньостроковій перспективі неможливе.  

Для оперативного моніторингу рівня економічної безпеки необхідно 

застосовувати принаймні щомісячну інформацію, але, в деяких випадках, при 

відсутності відповідних даних, можна будувати окремі індекси на основі 

квартальних значень.  

Для стратегічного моніторингу та прийняття рішень щодо напрямів 

розвитку країни слід будувати систему на річних даних, але з урахуванням 

світових тенденцій, зокрема, даних розвитку інших країн. 

Поки не розроблена система міжнародного розрахунку індексу 

економічної безпеки, світові організації складають різноманітні рейтинги та 

індекси країн. Зокрема, у рейтингу Індексу міжнародної 

конкурентоспроможності 2010-2011 Україна займає 89-е місце серед 139 

країн. Низьке місце пояснюється значними проблемами країни, з якими 

довелося стикнутися протягом економічної кризи. Особливо сильне зниження 

рейтингу викликано макроекономічною нестабільністю, слабкістю 

інституційної бази країни, неефективною антимонопольною політикою, вкрай 

неефективними ринками товарів і послуг, які душать конкуренцію та 
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перешкоджають розвитку підприємництва [494]. Україна зараз посідає місце 

між країнами, у яких головними джерелами конкурентоспроможності 

виступають фактори виробництва, та країнами, де важлива ефективність 

розподілу ресурсів в інтересах найкращого використання. 

Визначення місця кожної країни в певному рейтингу є достатньо вагомою 

задачею для державної політики та корпоративного управління. Укладачі 

глобального рейтингу на основі аналізу 9 найважливіших показників 

соціально-економічного розвитку (управління, територія, природні ресурси, 

населення, економіка, культура та релігія, наука та освіта, армія, зовнішня 

політика) визначили інтегральний показник міцності 50 найрозвинутіших 

держав. Згідно з ним Україна у 2007 році посідала 24-е місце у світі, а за інших 

рівних умов до 2025 року має піднятися на чотири сходинки. Серед ризиків, 

що можуть завадити реалізації цього сценарію автори визначають: 

суперництво за природні ресурси, радикалізація середнього класу через 

падіння його рівня життя, зростання безробіття та боргів більшості країн світу 

[34].  

Вважається, що розробка критеріїв економічної безпеки дозволяє 

завершити формування переліку загроз економічній безпеці та визначити 

характер загроз, міру впливу на сферу безпеки досліджуваного об’єкта [73].  

Наступним кроком має стати формування відповідної державної 

політики. У роботі А. Плакіди [139] запропонована схема державної політики 

щодо забезпечення економічної безпеки (рис. 2.7). На її думку державна 

мережа моніторингу економічної безпеки повинна включати управління 

економічною безпекою при Міністерстві економіки України, а також центри 

економічної безпеки, що координуються зі сторони Служби безпеки України, 

відділи, сектори при комітетах з економіки й енергетики. 
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Рис. 2.7. Схема державної політики щодо забезпечення економічної безпеки. 

Джерело: [139] 
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ВВП на душу населення, зниження темпів зростання продуктивності праці і, в 

меншій мірі, фізичного і людського капіталу. 

З цієї причини в Україні лише у 1997 році була схвалена Верховною 

Радою України Концепція національної безпеки України [147], де окремо була 

виділена і економічна безпека держави. Пізніше це було підтверджено двома 

законами: «Про основи національної безпеки України» [149] та «Про 

національну безпеку України» [150], у яких зазначено, що гарантування 

національної безпеки можливо лише з максимально ефективним 

використанням економічного потенціалу країни. Проте слід констатувати, що 

незважаючи на ці документи, реалізація завдань гарантування економічної 

безпеки залишається на достатньо низькому рівні.  

Значні зміни рівня економічної безпеки України пов’язані з окупацією 

частини території та гібридних викликів від РФ. Зокрема, через зовнішню 

агресію наша держава критично погіршила динаміку соціально-економічного 

розвитку, що призвело до макроекономічних дисбалансів [9]. О. Тимошенко 

[221] вважає, що роль зовнішніх та внутрішніх ризиків для України вже 

досягла такого рівня, що вирішення всіх проблем неможливе навіть за самим 

оптимістичним сценарієм. Наразі доводить говорити лише про механізми 

мінімізації загроз. 

Очевидно, що в Україні присутня певна специфіка, що не дозволяє прямо 

використовувати будь-яку методику розрахунків. Слід пам’ятати, що в силу 

об’єктивних причин в нашій країні склалася ситуація, коли спостерігається 

значний рівень тіньової економіки. Це викривляє реальні статистичні дані і 

вимагає врахування цього факту при побудові методології обрахунку. Ще 

однією складовою, яка важко піддається обрахунку є корупція. При побудові 

системи моніторингу економічної безпеки необхідно знайти механізм її 

адекватної оцінки. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що числовий вимір рівня 

економічної безпеки країни, постійний моніторинг за її величиною є 

надзвичайно важливим напрямом досліджень поняття «економічна безпека». 
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2.3. Методичні підходи до інтегрального оцінювання рівня 
економічної безпеки держави 

Вважається, що розробка критеріїв економічної безпеки дозволяє 

завершити формування переліку загроз економічній безпеці та визначити 

характер загроз, міру впливу на сферу безпеки досліджуваного об’єкта [73].  

Для уніфікації підрахунку індикаторів пропонується підхід, який полягає 

у нормалізованій оцінці основних показників соціально-економічного 

розвитку регіонів, підрахунку загального індикатору безпеки за допомогою 

певних коефіцієнтів. Таким чином, на основі аналізу важливості кожного 

показника та розрахунку відповідних важелів необхідно обрахувати 

індикатори складових економічної безпеки України і визначити інтегральний 

показник регіональної економічної безпеки. Важливість кожного з показників 

може бути визначена за допомогою експертних методів або економетричних 

наближень. Для створення об’єктивної системи моніторингу варто 

комбінувати перераховані методи. 

На початковому етапі дослідження для практичних розрахунків було 

запропоновано визначення значимих показників на основі кореляційно-

регресійного аналізу. В результаті цього було проведено аналіз динаміки 

загального індикатора економічної безпеки, на основі якого виявлені 

позитивні тенденції у всебічному забезпечені економічної безпеки протягом 

останніх років. У дослідженні також визначено фактори, що найбільш суттєво 

негативно впливають на рівень економічної безпеки України: низький рівень 

доходів населення, значна межа між бідними та багатими, складна 

демографічна ситуація, забруднення навколишнього середовища, 

незадовільний стан здоров’я населення. 

На нашу думку, необхідно продовжувати дослідження у напрямку 

забезпечення економічної безпеки, зокрема вдосконалення аналізу щодо 

відбору значимих показників. Іншим напрямом досліджень буде розроблення 
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уніфікованих правил розрахунку параметрів економічної безпеки кожного з 

регіонів світу. 

Наприклад, за методикою Євростату [377] розраховуються 11 

економічних, фінансових і структурних показників, що сигналізують про 

потенційні макроекономічні дисбаланси. Щорічне оновлення даних надає 

можливість для більш глибокого дослідження певних параметрів у випадку, 

якщо ризик дисбалансів є достатньо високим. 

Для оцінки внутрішніх дисбалансів аналізуються такі показники як: 

рівень загального державного боргу, зобов'язань фінансового сектора, борг 

приватного сектора, кредитних потоків приватного сектора, ціни на житло і 

безробіття. Для оцінки зовнішніх дисбалансів, включено показники: сальдо 

рахунку поточних операцій, чиста інвестиційна позиція, реальні ефективні 

обмінні курси, частка у світовому експорті та номінальна вартість одиниці 

праці. 

Відмова від використання сигнального підходу чи порогових значень 

пояснюється дуже просто. Зміни відбуваються по всьому світу достатньо 

швидко, що робить будь-яку систему, засновану на граничних значеннях, 

застарілою буквально через 5-10 років після її розробки. Наприклад, вже 

довгий час відбувається процес урбанізації. Зокрема, якщо у 1950 році лише 

30% населення світу проживало у містах, то у 2018 році ця частка сягнула 55%, 

а до 2050 року 68% населення планети стане міським [521]. Станом на 2018 рік 

найбільш урбанізованими регіонами є Північна Америка (82%), Латинська 

Америка та Карибський басейн (81%), Європа (74%) та Океанія (68%). Рівень 

урбанізації в Азії зараз наближається до 50%. Враховуючи розмір населення у 

азійських країнах, а особливо у Китаї та Індії, навіть незначне зростання цього 

показника у напрямі світових стандартів призведе до значного збільшення 

урбанізації. В той же час Африка залишається переважно сільською (43%). 

Очевидно, що урбанізація цього континенту буде наступним етапом розвитку 

людства.  
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 Для оцінки рівня економічної безпеки держави застосовується декілька 

підходів, серед яких [127]: 

1. Метод спостереження за головними макроекономічними 

показниками та їх порівняння з критичними значеннями. 

2. Метод оцінки темпів економічного зростання країни та 

динамікою його зміни. 

3. Методи експертної оцінки. 

4. Метод аналізу та обробки сценаріїв на основі експертних 

прогнозів. 

5. Методи оптимізації, що застосовуються для аналізу одного 

критерію безпеки. 

6. Методи теорії ігор, що можуть застосовуватися для аналізу 

багатосторонніх конфліктних ситуацій. 

7. Методи корисності, що дозволяють включати кількісні та якісні 

показники при дослідженні стабільного розвитку. 

8. Методи теорії нечітких систем, що дозволяють формалізувати 

неточні, незавершені, часто суперечливі знання. 

9. Методи багатомірного статистичного аналізу (суть полягає у 

переході від первинної системи, як правило, глибоко корельованих між собою 

економічних показників, до нових, ще некорельованих компонентів або 

факторів, число яких менше і варіабельність яких вичерпує всю або 

максимально можливу частину варіабельності вихідних показників). 

10. Метод зваженого середнього на основі значень відомих показників 

та експертних оцінок використовується внаслідок обмеженої статистичної 

бази Даний метод представляє собою аналіз вже існуючих індикаторів та 

інтеграцію їх в один показник економічної безпеки з використанням 

експертних оцінок. 

Найбільш ефективними методами для моніторингу фінансової 

стабільності визнають: якісний, економетричного моделювання, 

непараметричних оцінок [241]. За дослідженням С. Шумської в Україні за 
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період 2007-2009 серед 21 показника на фінансову нестабільність відреагувало 

лише 11, тобто трохи більше половини індикаторів. Очевидно, що 

використання такого блоку показників еквівалентно «підкиданню монети». 

А. Шкляр [238] виділяє три основних напрями розробки систем 

індикаторів моніторингу фінансових криз: якісний аналіз, економетричне 

моделювання та "метод сигналів". Відзначаючи важливість високу 

прогностичну здатність індикаторів насамперед грошово-кредитної сфери 

(реальний обмінний курс валюти, золотовалютні резерви, пропозиція грошей, 

внутрішній кредит, реальна ставка відсотка, інфляція тощо), він вказує на 

сумнівність застосування такого переліку факторів в Україні через 

недоступність частини даних та низьку їх адекватність реальним умовам. 

Проаналізуємо загальну методику визначення індексу економічної 

безпеки. Оскільки властивості соціально-економічних явищ 

характеризуються, як правило, множиною ознак (m≥2), то при упорядкуванні 

одиниць сукупності виникає необхідність агрегування усіх ознак множини в 

одну інтегральну оцінку. Агрегування ознак ґрунтується на так званій теорії 

“адитивної цінності”, згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі цінностей 

його складових. Якщо ознаки множини мають різні одиниці вимірювання, то 

адитивне агрегування потребує приведення їх до однієї основи, тобто 

попередньої нормалізації. Вектор первинних ознак [х1, х2, ... , хm] замінюється 

вектором нормалізованих значень [z1, z2, … , zm]. 

На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі вони 

ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника хi з певною 

величиною. Такою величиною може бути максимальне хmax, мінімальне хmin, 

середнє значення сукупності [х1, х2, ... , хm] чи еталонне (порогове) xе значення 

показника.  

Якщо хij - деякі показники, j=1,…,m; i=1,...,n, які в сукупності 

характеризують певну галузь (i сферу) економіки, то інтегральний показник 

безпеки для цієї галузі повинен мати вигляд лінійної згортки:  
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де ija  - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника в 

інтегральний індекс i-ї сфери економіки; 

zij – нормалізовані значення вхідних показників хij. 

Індекс дорівнює 1, коли всі xij набувають “найкращих”, або оптимальних, 

значень, і 0 тоді, коли всі показники “найгірші”. Вимоги до ija  та zij такі:  
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кожен із zij є нормалізованим, тобто 0 ≤ zij ≤ 1, причому zij = 1 відповідає 

оптимальному значенню, а zij =0 – найгіршому. 

Методика містить наступні етапи конструювання інтегральної оцінки 

економічної безпеки: 

• формування множини індикаторів; 

• визначення характеристичних (оптимальних, порогових та граничних) 

значень індикаторів; 

• нормалізація індикаторів; 

• визначення вагових коефіцієнтів; 

• розрахунок інтегрального індексу. 

Відбір множини індикаторів здійснюється з урахуванням світового 

досвіду та напрацювань українських вчених. Відповідно до змін кон’юнктури 

ринку, загальної економічної ситуації усі ці показники повинні переглядатися. 

На основі сучасного розуміння економічної теорії, певних емпіричних даних 

для кожного показника підбирається певне граничне значення ex , 

перевищення якого буде вважатися сигналом небезпеки для всієї системи.  

Наступним кроком є нормалізація показників, що означає перехід до 

такого масштабу вимірювань, коли “найкращому” значенню показника 

відповідає значення 1, а “найгіршому” – значення 0. При формуванні 
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ознакового простору (множини індикаторів) важливо забезпечити 

інформаційну односпрямованість показників хij. З цією метою показники 

поділяють на стимулятори та дестимулятори. 

Нормування показників здійснюється наступним чином:  

, стимулятор;

, стимулятор.
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В той же час слід відзначити, що не менш поширеною формою 

нормування є наступна. Для порівняння даних всі показники 

стандартизуються, після чого застосовується так звана масштабуюча лінійна 

техніка (Linear Scaling Technique (LST)), згідно з якою відбувається 

масштабування фактичної відмінності кожної змінної як пропорції діапазону 

спостереження цієї змінної. Для цього проводиться оцінка найбільших та 

найменших значень, які представляють можливий діапазон змінної для всіх 

періодів часу. Потім дані масштабуються відповідно до скоригованих значень 

[441]:  

• для показника, який позитивно впливає на рівень економічної безпеки, 

формула має вигляд:  
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• для показника, який негативно впливає на рівень економічної безпеки, 

формула має вигляд:  
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Перший варіант дозволяє вручну визначати стимулюючі та 

дестимулюючі фактори, а другий – позбавлятися від недоліків номінальних 

вимірів. 
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Наступним етапом визначення індексу економічної безпеки є підбір ваг, 

який, відповідно до методики Міністерства економіки України, здійснюється 

за допомогою моделі головних компонент. Побудова наступної моделі 

здійснюється у три етапи: 

• розрахунок кореляційної матриці R; 

• виокремлення головних компонент і розрахунок факторних 

навантажень; 

• ідентифікація головних компонент. 

Нарешті, останнім етапом є порівняння розрахованих величин з певними 

граничними характеристиками, що наведені у Додатку Г. 

Однак наведені значення явно втратили свою актуальність за останні 

роки. Зокрема, суттєво змінилося відношення до готівкових грошей, що 

вплинуло на рівень монетизації, модифікувалися переваги населення щодо 

споживання хлібу, овочів тощо. Таким чином, всі номінальні величини 

необхідно регулярно переглядати, щоб методика була дієвою. 

Існує і багато інших підходів до розробки індексів економічної безпеки 

чи її складових. Наприклад, Х. Аарон [247] разом з мультидисциплінарною 

групою дослідників визначили індекс економічної безпеки (ESI). Він 

ґрунтується на аналізі панельних даних, що відстежують динаміку поведінки 

людей у споживанні енергетичних ресурсів. Основними чинниками 

економічної безпеки в ній визначені: 

• значне зменшення доходів домогосподарств;  

• великі сплески витрати домогосподарств на медичне обслуговування;  

• адекватність матеріального забезпечення домогосподарства для 

нівелювання таких сплесків. 

Формально, індекс економічної безпеки визначається за наступними 

формулами: 

1

tN
it it

t
i it

w rESI
w=

=∑   
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tY  – загальний дохід домогосподарств у період t; 

tM  – загальні витрати домогосподарств на медичне обслуговування у 

період t; 

tD  – виплати домогосподарства за боргами; 

te  – поправочний коефіцієнт для домогосподарства, що визначає середню 

кількість людей у ньому:  

( )0.7 0.7 кількістьдітей кількість дорослих 0.7te = ⋅ + ⋅ ; 

W  – ліквідні активи домогосподарства, зважене на панель; 

*W  – середні загальні витрати домогосподарства за шість років; 

R  – дорівнює 1, якщо людина на пенсії; 

itw  – ваги для панельних вибірок; 

tN  – загальний розмір вибірки у період t. 

Як бачимо, такий підхід більше відповідає нашому розумінню соціальної 

безпеки, як складової економічної.  

У 2004 році була підготовлена доповідь [330] щодо аналізу економічної 

безпеки у 100 країнах. Ця доповідь спирається на велику кількість матеріалів, 

зібраних протягом чотирьох років, зокрема, понад 250 технічних документів, 

15 опитувань домашніх господарств, 14 опитувань підприємств та статистики, 

зібраної у понад 100 країнах. У певному сенсі це аналітичний звіт, який оцінює 

різні форми соціальної та економічної безпеки, представляючи узгоджену 

глобальну картину світу.  

У звіті описана концепція економічної безпеки з погляду Міжнародної 

організації праці (МОП). На основі глобальної бази даних та двох типів 
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обстежень були визначені тенденції у семи формах пов'язаної з роботою 

безпеки у країнах світу, визначаючи національний показник ефективності. Це 

дало змогу створити національний індекс економічної безпеки та обрахувати 

його динаміку для 90 країн. Проведений аналіз дозволив сформувати 

пропозиції для поліпшення економічної та соціальної безпеки. 

Для дослідження були обрані три типи індикаторів: 

• вхідні фактори – це національні та міжнародні інструменти та правила, 

необхідні для захисту працівників, під ними розуміється наявність чи 

відсутність базових законів або ратифікованих конвенцій МОП щодо 

пов'язаної з роботою небезпеки, можливості несправедливого 

звільнення, права на організацію профспілок тощо; 

• фактори процесу – це механізми або ресурси, за допомогою яких 

реалізуються такі "вхідні" принципи та правила, наприклад, рівень 

державних витрат на певну форму безпеки, наявність інспекторів праці 

тощо; 

• результуючі фактори – це елементи, які дають оцінку ефективності 

показників вхідного і технологічного процесу, зокрема забезпечення 

захисту працівників. Наприклад, показники результатів оцінюють 

частку працівників, які ефективно захищаються, беруть участь у 

колективних угодах або отримують пільги чи пенсії. 

Вибір факторів відбувався на основі наявних та надійних даних. Будь-

який індикатор повинен бути розумним, прозорим, підставою для чітко 

визначеного явища та мати відповідне явне значення. Для розрахунків були 

обчислені численні індекси (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Структурні частини індексу економічної безпеки МОП 

Назва індексу Опис індексу 

Human Development Index Альтернатива вимірювання розвитку на основі 

доходу 

Water Poverty Index Метою цього індексу є вимірювання зв'язку 

добробуту домашнього господарства 

з наявністю води 

Civil Liberties Index Включає показники "права на об'єднання в 

організації", "свобода вираження поглядів та 

переконання", "верховенство права та права 

людини", "особиста автономія та економічні 

права" [350]. 

Equality-Adjusted 

Happiness index 

Цей індекс фокусується не тільки на рівні щастя, 

але також на нерівності в щасті серед громадян 

A Commitment to 

Development Index 

Цей індекс визначає, наскільки політика 

найбагатших країн світу відображає їх заявлену 

мету сприяти розвитку бідних країн світу. 

Social Development Index Це складений індекс, який визначає ступінь 

дотримання державами базових стандартів 

МОП - свободи об'єднання, ліквідації дитячої 

праці та дискримінації, примусової праці. 

Health System Performance Цей індекс включає очікувану тривалість життя, 

ймовірність смерті, смерть від причини, 

приватні та державні витрати на охорону 

здоров’я тощо. 
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Продовження табл. 2.2 

Назва індексу Опис індексу 
Overall Health System 

Attainment 
Цей показник охоплює рівні та дистрибутивні 
аспекти діяльності системи охорони здоров'я та 
базується на ваговій сукупності 3 основних 
компонентів: рівня та розподілу здоров'я, 
чутливості до медичних потреб та 
справедливості фінансового внеску. 

Decent Work Development 
Index 

Метою індексу є оцінка прогресу та зменшення 
масштабів у сфері зайнятості та соціального 
захисту у країнах світу. 

ILO Norms Index Цей показник складається з двох частин. Перша 
враховує наміри країни, виходячи з частки 
конвенцій МОП, ратифікованих країною. Друга 
– оцінка того, наскільки ефективно країна 
застосовує принципи та рекомендації 
Конвенцій. 

Employment Quality Index Цей показник аналізує показники зайнятості з 
урахування гендерних відмінностей: показники 
участі робочої сили; рівень зайнятості; частка 
працівників та найманих працівників у 
неформальній економіці, які сприяють 
соціальному забезпеченню; загальний рівень 
безробіття серед молоді; розбіжності чоловіків / 
жінок у заробітній платі тощо. 

Gaps in International Basic 
Workers’ Rights 

Цей індекс вимірює, наскільки повно уряд 
дотримується основних конвенцій, принципів та 
прав або зобов'язань МОП, а також чи існують 
законодавчі та інші проблеми реалізації 
основних прав працівників. 

Джерело: складено автором на основі [330] 
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Отже, існує декілька підходів до визначення економічної безпеки, кожен 

має свої сильні й слабкі сторони. Але основна проблема зводиться до 

відсутності єдиної перевіреної методики оцінки економічної безпеки, через що 

будь-яке дослідження в сфері економічної безпеки не позбавлене від 

суб’єктивного впливу дослідника. 

Роботи з визначення різноманітних показників безпеки та її складових 

продовжувалися і в іншому напрямі. Розглянемо методи, що 

використовувалися при аналіз різних складових економічної безпеки.  

Однією з найважливіших структурних одиниць економічної безпеки 

виділяється енергетична. У науковій літературі застосовуються різноманітні 

методи вимірювання індексу енергетичної безпеки, зокрема: індекс пропозиції 

та попиту, індекс Герфіндаля-Гіршмана, індекс Шеннона для паливного 

різноманіття та інші. Однак багато з цих індексів не беруть прямо до уваги 

техніко-економічні взаємозалежності, які впливають на енергетичну безпеку в 

енергетичній системі [361]. 

Взагалі, енергетична безпека визначається як показник здатності 

відповідати поточному та майбутньому попиту, різноманіттям постачання 

первинної енергії, споживання енергії у зв'язку зі зростанням ВВП, залежністю 

від імпорту, різноманітності виробництва електроенергії, можливостями 

зберігання енергії та готовністю до енергетичних потрясінь. Міжнародне 

енергетичне агентство [375] побудувало два індекси енергетичної безпеки, 

обидва з яких зосереджені на поясненні причин енергетичної небезпеки. 

Перший індекс (ESIPrice) оцінює ціни на енергоносії як джерело енергетичної 

небезпеки, а другий (ESIVolume) оцінює рівень енергетичної безпеки на 

основі фізичної доступності джерел енергії. Індекс ESIPrice розраховується як 

індекс Герфіндаля-Гіршмана - (індекс HHI) та вимірює концентрацію ринку 

постачальників енергії. Індекс ESIVolume базується лише на частці 

імпортованого газу в загальному обсязі постачання первинної енергії. Крім 

того, враховуються лише імпортовані обсяги газу з контрактами на 

ціноутворення з індексом нафти та схеми транспортування за 
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трубопроводами. Чим вище частка імпортованого газу, тим менш надійним є 

постачання газу в країну. Індекс ESIPrice присвячений переважно 

конкурентоспроможним структурам енергетичного ринку з високим ступенем 

лібералізації, де достатня кількість постачальників енергії конкурують за їх 

частку на ринку. В той же час індекс ESIVolume застосовується на жорстко 

регульованих енергетичних ринках, де наявна інфраструктура газопроводів 

перешкоджає гнучкому вибору постачальників газу. 

На відміну від цього, індекс енергетичної безпеки, який оцінюється 

Інститутом енергетики 21 століття [379], визначає рівень енергетичної безпеки 

та його динаміку в різних країнах на основі 29 змінних, що згруповані у 8 

категорій: надійність та різноманітність постачань та запасів енергії, 

залежність від імпорту, витрати на енергію, вразливості до цін на енергоносії 

та волатильність ринку, інтенсивність використання енергії, надійність 

виробничих потужностей електроенергії, ефективність використання енергії у 

транспортному секторі та вплив на міжнародні зобов'язання щодо скорочення 

викидів парникових газів. 

У 2004 році було визначено [383] набір показників, що пов'язані з 

безпекою енергопостачання. Серед них можна назвати джерело імпорту, 

геополітичну стійкість джерел походження, ситуацію в зі світовими 

резервами. Ця робота дослідила різноманітні джерела енергетичних ресурсів, 

стійкість видобутку, стабільність постачання. Для кожної країни було 

виявлено, яка частина енергії виробляється з твердого палива, рідкого палива, 

природного газу, ядерного палива, біомаси, гідроенергії, вітру, сонячної, 

геотермальної, морської енергії, водню та інших джерел. Основна увага була 

приділена різноманітності різних ресурсів. Тому автори використовували 

підхід Стірлінга або індекс Шеннона-Вінера: 

1
ln

n

i i
i

SI p p
=

= −∑  

де pi – частка видобутку чи споживання i-го ресурсу. 

Автори стверджували, що такий підхід має дві основні риси: чутливість 
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до структури кінцевого споживання ресурсів та його збільшення у разі 

вдосконалення таксономії споживання ресурсів. У той же час слід зазначити, 

що значні зміни в економіці суттєво змістили вимірювання енергетичної 

безпеки, а тому структуру індексу Шеннона-Вінера слід також змінити. 

Зокрема, максимізація цього індексу буде досягнута, якщо кожний ресурс 

використовується в країні приблизно в рівній пропорції, чого дуже важко 

досягти, якщо країна багата лише одним з ресурсів. Проте, даний індекс 

широко використовується на практиці. Зокрема, за його допомогою була 

проаналізована енергетична безпека України під час драматичних змін у 

газопостачанні після 2014 року [398]. 

Індекс енергетичної трилеми, розроблений в рамках Всесвітньої 

енергетичної ради, оцінює можливість країни забезпечувати стабільну 

енергетику за трьома вимірами: енергетична безпека, енергоефективність, 

екологічна стійкість. У рейтингу оцінюється загальна ефективність у 

досягненні стійкого поєднання політики та збалансованої оцінки, 

висвітлюється, наскільки добре країна керує компромісами. При цьому за 

кожним з показників країна отримує одну з характеристик від «А» (найвищий 

рівень) до «D» (найнижчий рівень). Відповідна, кінцева оцінка складається з 

трьох частин, які і характеризують стан енергетичної безпеки. Україна за цим 

показником має рівень «ABD», що свідчить про високий рівень забезпечення 

ресурсами (в основному, вугіллям), середню диверсифікованість ресурсів, 

слабку екологічність країни. В той же час слід зазначити, що присвоєння даних 

здійснюється на визначених експертами критеріях.  

Розрахунок інтегрального показника енергетичної безпеки досліджується 

багатьма вченими. Наприклад, у роботі [461] запропоновано комплексний 

індекс пропозиції та попиту для оцінки рівня енергозабезпечення. Цей індекс 

аналізує весь спектр енергетичної економіки, включаючи попит, потреби в 

транспортному секторі та перетворення енергії. Інші вчені [259] розробили 

шкалу оцінки енергетичної безпеки для оцінки рівня безпеки 

енергопостачання. Ця методологія включає ряд економічних, технічних та 
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соціально-політичних змінних. Ці блоки змінних далі діляться на менші групи 

змінних в кожному блоці. Ваги, що використовуються для отримання рівня 

енергетичної безпеки в межах шкали, рівні для кожного блоку та кожної 

змінної у своїй групі, тоді як ваги для перемінних груп повинні бути 

розраховані окремо. 

Також питання дослідження енергетичної безпеки змінюється у різних 

країнах. Наприклад, в Україні це питання суттєво змінило свої акценти після 

березня 2018 року [298], коли після відмови Росії від постачання газу потрібно 

було знайти термінові можливості для закінчення опалювального сезону. У 

цьому розумінні питання енергетичної безпеки стає пов’язаним з 

геополітичною безпекою, причому навіть не для однієї країни, а для всієї 

Європи [507]. 

Таким чином, у сучасній літературі значна увага приділяється 

моделюванню індексу енергетичної безпеки (ESI). Огляд літератури показує, 

що для вимірювання відповідного показника застосовуються різні показники 

та методи. Однак не всі науковці готові використати наведені наробки, 

оскільки існуючі показники, які вимагають вимірювання енергетичної 

безпеки, мають обмежену придатність для країн, що розвиваються [434]. 

Це призводить до появи нових видів методів обчислення індексу безпеки. 

Наприклад, у роботі [468] автор намагається пояснити, чому потрібен індекс 

енергетичної безпеки, а потім використовує метод інтерв'ю як інструмент 

збору даних. Запропонований у роботі [434] індикатор сталого енергетичного 

забезпечення для країн, що розвиваються, побудований з використанням 

«балів» (об'єктивних цінностей) та «вагових» (суб'єктивних цінностей, що 

представляють компроміси), що потім агрегуються знизу вгору.  

Багато досліджень [255, 361] вимірюють енергетичну безпеку як таку, що 

складаються з взаємопов'язаних факторів доступності, ефективності, стійкості 

та управління. Деякі вчені [450] включають також екологічні та соціальні 

аспекти. Однак слід зазначити, що всі наведені дослідження не є 

універсальними в плані кількості використаних країн. Таким чином, 
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незважаючи на певні загальні риси, при розрахунку енергетичної безпеки все 

більше уваги приділяється екологічній стійкості та енергоефективності.  

Також можна відзначити наявність суттєвих відмінностей у побудові 

індексів енергетичної безпеки. Наприклад, у 2013 році був запропонований 

[418] «Загальний показник ефективності енергетичної безпеки (AESPI)», який 

був розроблений шляхом розгляду 25 індивідуальних показників, що 

відображають соціальні, економічні та екологічні аспекти. При цьому 

застосувався принцип оцінювання кожного з показників за шкалою від 0 до 

10. Порівняльна перевага AESPI полягає в тому, що вона не тільки допомагає 

впізнати стан енергетичної безпеки країни в минулому, а й допомагає оцінити 

майбутній статус, враховуючи енергетичну політику та плани країни, таким 

чином, дозволяючи моніторинг наслідків політики. Отже, різні показники 

дають різні результати та інтерпретації, які роблять аналіз енергетичної 

безпеки та розробки політики на ній все важче. 

Таким чином видно, що методика розрахунку індексів економічної 

безпеки та її складових може суттєво різнитися в залежності від: 

• розробника методики. Наприклад, МОП акцентує увагу на захисті прав 

працівників, дотриманні безпеки їх життєдіяльності. В той же час органи 

державного управління більше акцентують увагу на макроекономічних 

аспектах безпеки. Розробники структурних частин економічної безпеки 

звертають основну увагу на різноманітність та диверсифікацію 

відповідних ресурсів. Саме цим пояснюється зовсім різний набір 

факторів для розрахунку індексів економічної безпеки. 

• замовника розробки. Часто певна методика розробляється виключно для 

демонстрації деякої тенденції у досліджуваному процесі, внаслідок чого 

робиться акцент на важливості саме певних факторів, а тому вагові 

коефіцієнти при них підбираються з певним упередженням. 

• наявних даних. Зокрема, відсутність єдиної статистичної системи у 

різних країнах суттєво ускладнює порівняння відповідних показників, а 
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в деяких ситуаціях взагалі унеможливлює його через брак необхідної 

інформації. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що розробка нової методики 

розрахунку показника економічної безпеки має базуватися на принципах 

незалежності, прозорості та уніфікованого підходу для всіх країн світу.  

Висновки до розділу 2 

У розділі визначено, що економічна безпека характеризується 

розгалуженою структурою, яка суттєво різниться в залежності від задачі 

дослідження. Найчастіше серед основних складових економічної безпеки 

виділяють: макроекономічну, інвестиційну, науково-технічну, енергетичну, 

фінансову, зовнішньоекономічну, виробничу, демографічну, соціальну, 

продовольчу безпеку. Кожний з елементів безпеки характеризується значною 

кількістю індикаторів. 

Доведено, що вибір конкретних показників для розрахунку індексу 

економічної безпеки не тільки суттєво різниться, але й існують суттєві 

розбіжності у тому, на які саме індикатори можна спиратися через недовіру до 

коректності їх статистичного виміру.  

На основі узагальнення підходів до дослідження методів розрахунку 

індексів економічної безпеки та її складових показано, що в літературі існують 

суттєво відмінності у методології, що залежать від:  

• розробника методики, які можуть більше акцентувати увагу на 

макроекономічних або мікроекономічних аспектах безпеки, умовах 

різноманітності та диверсифікації певних ресурсів; 

• замовника розробки, оскільки часто певна методика розробляється 

виключно для демонстрації деякої тенденції у досліджуваному процесі, 

внаслідок чого робиться акцент на важливості саме певних факторів, а 

тому вагові коефіцієнти при них підбираються з певним упередженням; 

• наявних даних, що пояснюється відсутністю єдиної статистичної 

системи у різних країнах. 
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Наявність різноманітних підходів до підрахунку індексу економічної 

безпеки визначає зовсім різний набір факторів для розрахунку, а й, відповідно, 

результатів аналізу стану економічної безпеки держави. 

Аналіз показав, що розробка нової методики розрахунку показника 

економічної безпеки має базуватися на принципах незалежності, прозорості та 

уніфікованого підходу для всіх країн світу.  

Наукові результати, відображені у другому розділі, опубліковано у 

працях автора [177, 298, 398, 395, 231, 195, 201, 191, 194, 70, 212, 65, 211, 199, 

93, 396, 480, 478, 511, 477, 479, 475, 299, 184, 168, 193, 181, 175, 187, 170, 189, 

186].  
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Розділ 3. Економіко-математичне моделювання індексу 
економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів 

3.1. Концепція розрахунку індексу економічної безпеки держави 

Сучасна економіка передбачає, що основними суб’єктами ринку є 

домогосподарства та фірми, що пов’язані певними відносинами. Найпростіша 

модель ринку може бути зображена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Найпростіша модель економіки 

Джерело: [412]  

 

Очевидно, що саме ці суб’єкти і мають визначати основні компоненти 

економічної безпеки. Для домогосподарств, в першу чергу, важливим є їх 

соціальний стан, що будемо характеризувати соціальною безпекою. Таким 

чином, під рівнем соціальної безпеки будемо розуміти той стан 

домогосподарств чи населення, який ними сприймається за допомогою 

наявної внутрішньої та зовнішньої інформації, а також через певні об’єктивні 

характеристики їх розвитку. Очевидно, складовими соціальної безпеки мають 

бути фактори, що визначають рівень життя населення на фоні світу, а також їх 
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розуміння того, наскільки справедливо та адекватно розподіляються наявні 

ресурси. 

1) Індикатори доступу до наявних ресурсів в сфері життєвої реалізації 

людини (освіта, медицина, культура тощо); 

2) Індикатори охорони здоров’я; 

3) Індикатори отримання освіти за різними ступенями 

(початкова/середня/вища); 

4) Індикатори справедливого розподілу доходів; 

5) Індикатори довжини та якості життя населення;  

6) Доступ до питної води; 

7) Індикатори забезпечення продовольством; 

8) Житловий фактор; 

9) Екологія. 

Кожен з наборів індикаторів, що відноситься до певної групи, має 

показувати аналіз поточного стану у порівнянні зі світовим рівнем [397]. 

Тільки це відношення може слугувати справжнім орієнтиром ступеня 

розвитку країни у тій чи іншій сфері. 

Фірми виробляють товари, надають послуги. Очевидно, що цей блок 

будемо характеризувати за допомогою промислово-сервісної економічної 

безпеки. У цій частині слід виділити наступні групи індикаторів: 

1) індикатори забезпечення ресурсами;  

2) індикатори забезпечення промисловими товарами; 

3) індикатори забезпечення інформацією; 

4) індикатори забезпечення організаційної структури суспільства. 

Для функціонування фірм та домогосподарств вимагається обмін 

певними ресурсами. Наявність ринку ресурсів має відображати стан 

забезпечення різними ресурсами, доступністю, ефективністю їх використання. 

Ця частина буде характеризуватися ресурсною безпекою. На сьогоднішній 

день слід констатувати, що основним ресурсом, який є критично важливим для 

виробництва та продовження життя є енергія, тому у цьому блоці в першу 
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чергу слід зробити акцент на показниках, що характеризують саме 

енергетичну безпеку. Зокрема, будуть виділені наступні групи індикаторів: 

1) Індикатори споживання природних ресурсів; 

2) Індикатори вичерпання ресурсів; 

3) Індикатори ефективного використання ресурсів; 

4) Індикатори залучення нових джерел енергії; 

5) Індикатори забруднення внаслідок видобувної діяльності; 

6) Індикатори доступу до ресурсів. 

Нарешті, ринок продуктів являє собою надзвичайно складний механізм 

торгівлі, залучення фінансів, що потребує всебічного регулювання та аналізу. 

Це буде зроблено за допомогою розгляду фінансово-макроекономічної 

безпеки. Тут слід поєднати різні групи індикаторів: 

1) Індикатори макроекономічної рівноваги; 

2) Індикатори банківської ефективності; 

3) Індикатори боргової політики; 

4) Індикатори грошово-кредитної політики; 

5) Індикатори фіскальної політики; 

6) Індикатори інвестиційної політки; 

7) Індикатори зовнішньо-економічної діяльності. 

Слід зазначити, що наведений поділ вимагає подальшої розробки та 

відбору конкретних показників для кожної групи індикаторів. При цьому, слід 

дотримуватися певних принципів для отримання порівняльних даних: 

1) Показники не можуть відбиратися такими, що офіційно 

обраховуються тільки у національній валюті. Це пов’язано з тим, що 

країни отримали можливість проводити девальвації власних валют у 

зручний для себе час, що не відображає реальний стан речей за 

паритетом купівельної спроможності. 

2) Показники не можуть оцінюватися у номінальних величинах, 

наприклад, чисельність населення, оскільки ці показники лише 
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вказують на потенціал економіки, але не стан їх ефективного 

використання чи залучення до економічних процесів.  

3) Показники не можуть бути не співставними з показниками інших 

країн. Особливістю авторської методології є те, що будь-які показники 

мають співставлятися з певним світовим рівнем, а тому методика їх 

розрахунку має бути схожою. 

4) Показники повинні мати певну історію, принаймні 10 років. Варто 

зазначити, що всі розрахунки мають проводитися на основі повної бази 

даних. 

Слід відмітити, що показані блоки є класичними, які ніхто з науковців не 

ставив під сумнів. Таким чином, на основі саме цих частин має базуватися 

розрахунок нового індексу економічної безпеки. Однак, можна зазначити, що 

розглянуті блоки є надзвичайно агрегованими та не враховують наявність 

інших суб’єктів ринку. Якщо розглянемо більш повну схему функціонування 

економіки (рис. 3.2), то в ній з’являються фінансові ринки, уряди, банки, 

зовнішній сектор. Однак взаємовідносини основних частин ринку при цьому 

фактично не змінюються, а лише характеризуються за допомогою більшої 

кількості показників.  

Очевидно, що збільшення різноманітних зв’язків не повинно змінювати 

концепцію безпеки, а лише вказувати на набір відповідних показників. 

Зрозуміло, що чим більше взаємозв’язків буде створюватися в економіці, тим 

більш точним буде розрахунок показника економічної безпеки. 

Також, слід зазначити, що можливе ускладнення чи спрощення 

економічних взаємозв’язків не повинно змінювати глобальні залежності між 

чотирма очевидними вимірами економічної безпеки. Зокрема, підвищення 

рівня ресурсної безпеки відкриває можливості для потенційного економічного 

зростання, підвищення соціальних стандартів, більш заможного життя 

населення. Підвищення промислово-сервісної безпеки з одного боку підвищує 

рівень соціального захисту, проте може послабляти ресурсну безпеку. 

Політика уряду прямо визначає соціальні стандарти, однак може цим 
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послабляти промислово-сервісну та ресурсну безпеки. Очевидно, що 

основною задачею уряду має стати збалансування всіх видів безпеки, щоб 

гарантувати стабільний постійний розвиток у порівнянні з рештою світу.  

 

 
Рис. 3.2. Структура економічної системи. 

Джерело: [214] 

 

Для створення адекватної порівняльної бази кожен з параметрів, що 

обраний для розрахунку того чи іншого виду безпеки, має нормуватися на 

певне світове значення. В якості такого показника інтуїтивно можна взяти 

середнє значення по всіх країнах, що беруться до розрахунку. Також, можна 

проводити нормування до країни-лідера за показником, проте, на нашу думку, 

такий розрахунок приведе до певних викривлень, адже країна-лідер за одним 

показником може цілком бути аутсайдером за іншими.  
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Питанням залишається, який саме механізм комбінування показників має 

бути взятий до уваги. У більшості наукових робіт автори надавали певні ваги 

кожному показнику, що створювало достатньо суб’єктивний характер 

дослідження. Дійсно, якщо сьогодні науковець вважає, що макроекономічна 

стійкість неважлива і дає їй вагу, наприклад, 0,2, то через декілька років при 

фінансовій чи економічній кризі інші науковці будуть вимагати зовсім іншої 

ваги, наприклад, 0,8. Внаслідок такої суб’єктивності підхід з вагами не може 

бути використаний на довгу перспективу. З аналогічних причин відкидаються 

рішення, основані на функціях Стоуна [486]. 

Одним з варіантів розв’язку є знаходження певного середнього значення, 

але не на підставі середнього арифметичного. Очевидно, що ця величина може 

набувати однакових значень для індикаторів з високою та низькою 

волатильністю.  

На нашу думку, країна з стабільним показником безпеки не повинна мати 

значно волатильні показники. Тому, для розрахунку індексу безпеки на основі 

декількох показників слід використовувати середнє геометричне значення, за 

яким цільова функція зменшується, якщо складові суттєво відрізняються один 

від одного.  

Особливо слід зазначити про правила нормування дестимулюючих 

показників. Якщо показник характеризує стан економіки як позитивний, то 

очевидно, чим більше його зростання, тим краще для економіки. Проте, якщо 

показник негативно впливає на економіку, то напряму включати його у 

розрахунки немає можливості. Для рішення цієї проблеми такі показники були 

перераховані в індивідуальному порядку. Наприклад, якщо показник показує 

відсотки від певного значення, то замість нього використовувався інший, який 

дорівнює різниці між 100 та початковим показником. Також, якщо показник 

вимірює кількість днів для оформлення бюрократичних процедур, що, 

очевидно, є дестимулюючим для економіки показником, то він нормувався за 

очевидною формулою:  

Нове значення = 1/Старе значення. 
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Таким чином, індекс економічної безпеки для країни i можна розрахувати 

за формулою середнього геометричного значення: 

4
1 2 3 4= ⋅ ⋅ ⋅esI I I I I  , 

де 1 2 3 4, , ,I I I I  - індекси соціальної, макроекономічно-фінансової, промислово-

сервісної та ресурсної безпеки, відповідно. Використання мультиплікативної 

моделі пов’язано з необхідністю збалансування всіх включених до розрахунку 

показників. Чим більша буде спостерігатися розбіжність між показниками, 

тим менше значення буде середнього геометричного у порівнянні з середнім 

арифметичним, а тому загальний індекс економічної безпеки для такої країни 

буде нижчим, ніж у подібної країни, де всі показники близькі до 

середньосвітового рівня.  

Індекс кожного виду безпеки для країни s у час t розраховується за 

формулою: 

1

, 1,4
iu

ijts
its

j ijtw
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∏  , 

де 

ijtsg  – значення індикатора безпеки для j-ої групи і-го індексу в час t у 

країні s; 

ijtwg  – значення індикатора безпеки для j-ої групи і-го індексу в час t у в 

середньому по всіх країнах світу, що беруть участь у дослідженні; 

ju  – кількість параметрів при розрахунку i-го індексу; 

( )f ⋅  – функція перетворення, що дозволяє нормувати величину. В 

більшості випадків у такій функції може використовуватися корінь такого 

степеню, що відповідає кількості врахованих елементів у формулі. 

Значення індикатору всередині групи знаходиться за аналогічними 

формулами, але використовуються спеціальні функції, що дозволяють 

нівелювати вплив відсутності даних у базі даних: 
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ijtsK  – k-ий статистичний показник з бази даних для країни s, що 

використовується для розрахунку індикатора j-ої групи і-го індексу в час t; 

ijtwK  – середнє значення для вище вказаного показника по всіх країнах, за 

якими наявна інформація в час t; 

ijp  – кількість показників для розрахунку індикатора j-ої групи і-го 

індексу; 

( )W ⋅  – функція нормування, яка може змінювати вплив конкретного 

показника. У нашому дослідженні будемо використовувати лінійну функцію 

нормування, що гарантуватиме однакову вагу всіх розглянутих показників. 

Тепер опишемо склад та структуру кожного індикатора індексу безпеки 

[518]. 

Ресурсна безпека. Під рівнем ресурсної безпеки будемо розуміти стан 

забезпечення та ефективного використання наявних ресурсів та можливість їх 

отримання. Перелік показників за різними групами індикатору наведемо у 

таблицях 3.1-3.6. 
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Таблиця 3.1 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група споживання ресурсів 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва 
показника 

Опис показників Роль 
показника 

Fossil fuel energy 
consumption (% of 
total) 
 
 

Споживання 
енергії з 
викопного 
палива (% від 
загального 
обсягу) 

Роль викопного палива у 
сучасних економіках має 
зменшуватися, частка даного 
показника, що перевищує 
середньосвітового аналоги, буде 
дестимулятором для ресурсної 
безпеки. 

Дестимулятор 

Renewable energy 
consumption (% of 
total final energy 
consumption) 
 

Споживання 
відновлюваної 
енергії (% від 
загального 
кінцевого 
споживання 
енергії) 

Роль енергії з відновлювальних 
джерел постійно зростає. Чим 
більше країна впроваджує нові 
технології, тим менше вона 
залежить від поставок енергії, 
підвищуючи ресурсну безпеку. 

Стимулятор 

Electric power 
consumption (kWh 
per capita) 
 
 

Споживання 
електроенергії 
(кВт * год на 
душу 
населення) 

Споживання електроенергії має 
подвійну роль в економіці. З 
одного боку, розвиток техніки, 
нових пристроїв, зростання 
комфорту людей вимагає 
збільшення споживання. З 
іншого боку, новітні технології 
здатні зменшувати споживання 
за рахунок енергоефективності. 
У порівняння з іншими країнами 
випереджання цього показника за 
рівних умов ефективності буде 
стимулятор ресурсної безпеки. 

Стимулятор 

Energy use (kg of 
oil equivalent per 
capita) 
 

Споживання 
енергії (кг 
нафтового 
еквіваленту на 
душу 
населення) 

Даний показник є аналогом 
попереднього. В свою чергу він 
показує ефективність 
використання ресурсів у 
порівнянні з іншими країнами. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.1 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва 
показника 

Опис показників Роль 
показника 

Energy use (kg of 
oil equivalent) per 
$1,000 GDP 
(constant 2011 PPP) 
 

Використання 
енергії (кг 
нафтового 
еквівалента) за 
1000 дол. 
США ВВП (у 
цінах 2011 
року за 
паритетом 
купівельної 
спроможності) 

У цьому показнику визначається, 
яка ефективність використання 
ресурсів з матеріальної точки 
зору.  

Стимулятор 

Energy imports, net 
(% of energy use) 

Імпорт енергії, 
нетто (% від 
споживання 
енергії) 

Показник показує залежність 
країни від імпорту ресурсів. 

Дестимулятор 

Fuel imports (% of 
merchandise 
imports) 
 

Імпорт 
пального (% 
імпорту 
товарів) 

Показник показує залежність 
країни від імпорту палива. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

 

Таблиця 3.2 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група вичерпання ресурсів 
Назва 
показника у 
базі даних 
Світового 
банку 

Назва 
показника 

Опис показників Роль 
показника 

Adjusted savings: 
energy depletion 
(% of GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
виснаження 
енергії (% від 
ВНД) 

Виснаження енергії – це 
співвідношення вартості запасів 
енергоносіїв до залишкового 
строку служби. Він охоплює 
вугілля, сиру нафту та природний 
газ. Очевидно, що чим більший 
цей показник, тим гірше для 
ресурсної безпеки. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.2 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Adjusted savings: 
mineral depletion 
(% of GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
виснаження 
мінеральних 
речовин (% від 
ВНД) 

Показник, аналогічний 
попередньому, тільки 
стосується таких ресурсів як: 
олово, золото, свинець, цинк, 
залізо, мідь, нікель, срібло, 
боксити та фосфат. 

Дестимулятор 

Adjusted savings: 
natural resources 
depletion (% of 
GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
виснаження 
природних 
ресурсів (% від 
ВНД) 

Виснаження природних 
ресурсів - це сума чистого 
виснаження лісу, 
виснаження енергії та 
виснаження корисних 
копалин.  

Дестимулятор 

Adjusted savings: 
net forest depletion 
(% of GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
чистий 
виснаження лісу 
(% від ВНД) 

Чисте лісове виснаження 
показує, наскільки вирубка 
лісів перевищує природнє 
зростання. Очевидно, є 
дестимулятором. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.3 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група ефективного використання ресурсів 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Energy intensity 
level of primary 
energy (MJ/$2011 
PPP GDP) 

Рівень 
енергоємності 
первинної енергії 
(МДж / 2011 рр. 
ВВП) 

Енергоємність показує, 
скільки енергії 
використовується для 
виробництва однієї одиниці 
економічного випуску. Чим 
менше потрібно енергії для 
випуску, тим більш 
ефективною є країна.  

Дестимулятор 

GDP per unit of 
energy use 
(constant 2011 PPP 
$ per kg of oil 
equivalent) 

ВВП на одиницю 
споживання 
енергії (постійні 
ціни за ПКС 2011 
р. за 1 кг 
нафтового 
еквіваленту) 

Показник, що демонструє 
ефективність використання 
енергії.  

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.3 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Electric power 
transmission and 
distribution losses 
(% of output) 

Втрати на 
передачу та 
розподіл 
електроенергії (% 
від випуску) 

Чим більші втрати, чим більш 
технологічно відсталою є 
країна 

Дестимулятор 

Fuel exports (% of 
merchandise 
exports) 

Експорт палива (% 
експорту товарів) 

Чим більше палива країна 
може експортувати, тим 
менш вона залежна від інших 
країн. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

 

Таблиця 3.4 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група залучення нових джерел енергії 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Renewable energy 
consumption (% of 
total final energy 
consumption) 

Споживання 
відновлюваної 
енергії (% від 
загального 
кінцевого 
споживання 
енергії) 

Показник вказує на 
технологічну розвиненість 
країни, є стимулюючим 
параметром. 

Стимулятор 

Alternative and 
nuclear energy (% 
of total energy use) 

Альтернативна та 
атомна енергія (% 
від загального 
споживання 
енергії) 

Показник, що показує, 
наскільки країна 
використовує ядерну 
енергетику. З одного боку, 
така енергія є свідченням 
технологічних можливостей 
держави, з іншого – є 
загрозою для екології, що 
показали аварії у Чорнобилі 
та Фукусімі. Тому цей 
параметр має розглядатися 
як дестимулюючий. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.4 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Combustible 
renewables and 
waste (% of total 
energy) 

Створення енергії з 
відновлювальних 
джерел та відходів 
(% від загальної 
енергії) 

Цей показник вказує на 
ступінь переробки відходів в 
країні. Очевидно, що чим 
повніше переробляються 
відходи, тим краще для 
екології та людей у країні, 
тому є стимулюючим 
показником. 

Стимулятор 

Electricity 
production from 
renewable sources, 
excluding 
hydroelectric (% of 
total) 

Виробництво 
електроенергії з 
відновлюваних 
джерел, крім 
гідроелектростанцій 
(% від загального 
обсягу) 

Чим більше країна залучає 
відновлювальні джерела, 
тим краще для економіки 
людини, тому це є 
стимулятором. 

Стимулятор 

Renewable 
electricity output 
(% of total 
electricity output) 

Видобуток 
відновлюваної 
електроенергії (% 
від загального 
випуску 
електроенергії) 

Аналогічно до попереднього 
показника, цей показник є 
стимулятором. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.5 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група забруднення внаслідок видобувної діяльності 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Adjusted savings: 
particulate emission 
damage (% of GNI) 

Скоригована 
економія: збиток від 
викидів парникових 
газів (% від ВНД) 

Очевидно, що будь-які 
викиди зменшують безпеку 
людей, а значить, цей 
показник потрібно 
розглядати як 
дестимулятор. 

Дестимулятор 

CO2 emissions (kg 
per 2011 PPP $ of 
GDP) 

Викиди СО2 (кг на 
ПКС за 2011 рік у 
ВВП) 

Аналогічно до 
попереднього показника, 
викиди є дестимулятором. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.5 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

CO2 emissions 
(metric tons per 
capita) 

Викиди CO2 
(метричні тони на 
душу населення) 

Чим менші викиди на одну 
особу, тим 
технологічнішим є 
виробництво. Таким чином, 
цей показник є 
дестимулятором. 

Дестимулятор 

Adjusted net 
savings, including 
particulate emission 
damage (% of GNI) 

Скоригована чисті 
заощадження, 
включаючи збиток 
від викидів 
парникових газів (% 
від ВНД) 

Скориговані чисті 
заощадження дорівнюють 
чистим національним 
заощадженням плюс 
витрати на освіту та мінус 
виснаження енергії, 
виснаження мінеральних 
ресурсів, чисте виснаження 
лісу та пошкодження 
вуглекислого газу та 
викидів парникових газів. 

Стимулятор 

Adjusted savings: 
carbon dioxide 
damage (% of GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
ушкодження 
вуглекислого газу 
(% від ВНД) 

Чим менші витрати, що 
спричинені вуглекислим 
газом, тим краще для 
безпеки країни. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.6 

Показники для розрахунку ресурсної безпеки:  

група доступу до ресурсів 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Access to electricity 
(% of population) 

Доступ до 
електроенергії (% 
населення) 

Чим більше людей має 
змогу користуватися 
енергією, чим більше 
розвинута країна. 

Стимулятор 

Access to 
electricity, rural (% 
of rural population) 

Доступ до 
електроенергії, 
сільські (% 
сільського 
населення) 

Показник аналогічний до 
попереднього, тільки 
визначає, наскільки 
розвинута сільська 
місцевість в країні. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.6 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Access to 
electricity, urban (% 
of urban population) 

Доступ до 
електроенергії, 
міський (у% до 
міського 
населення) 

У цьому показнику 
визначається, як розвинуті 
міста в країні. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Фінансова-макроекономічна безпека. Рівень фінансово-

макроекономічної безпеки визначає стан економіки держави у порівнянні з 

іншими країнами. Він використовує різні аспекти політики держави: роль 

грошово-кредитної політики, фіскально-бюджетної, інвестиційної тощо. Опис 

показників фінансово-макроекономічної безпеки наведено у табл. 3.7-3.13. 

 

Таблиця 3.7 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група макроекономічної рівноваги 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Adjusted net 
national income per 
capita (constant 
2010 US$) 

Скоригований 
чистий 
національний 
дохід на душу 
населення 
(постійний 2010 
USD) 

Чим вищий дохід, тим краще 
живе країна. 

Стимулятор 

Final consumption 
expenditure (% of 
GDP) 

Витрати кінцевого 
споживання (% від 
ВВП) 

З одного боку рівень витрат 
визначає готовність людей 
купувати продукцію та 
послуги у державі. З іншого 
боку, підвищений рівень 
споживання може гальмувати 
економічне зростання. Проте 
порівняння з іншими 
країнами є гарним 
показником розвитку торгівлі 
в країні. 

Стимулятор 
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Продовження табл. 3.7 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Gross national 
expenditure (% of 
GDP) 

Валові витрати 
країни (% від 
ВВП) 

Аналогічно до попереднього 
показника цей фактор 
визначає, наскільки багато 
витрачається на споживання 
у порівнянні з інвестиціями 
та заощадженнями. 

Стимулятор 

Households and 
NPISHs final 
consumption 
expenditure (% of 
GDP) 

Витрати кінцевого 
споживання 
домогосподарств 
та некомерційних 
організацій (% від 
ВВП) 

Цей показник також показує 
розвиток роль споживання. 
На відміну від попередніх 
показників структура витрат 
некомерційних організацій 
може відрізнятися від 
загальної по країні, що буде 
свідчити про певну 
неефективність. 

Стимулятор 

Households and 
NPISHs Final 
consumption 
expenditure per 
capita (constant 
2010 US$) 

Витрати на 
кінцеве 
споживання 
домогосподарств 
та некомерційних 
товариств на душу 
населення 
(постійні ціни 
2010 р. дол. США) 

Цей показник аналогічний до 
попереднього. 

Стимулятор 

GDP per capita 
(constant 2010 
US$) 

ВВП на душу 
населення 
(постійні 2010 р. 
дол. США) 

Цей показник широко 
використовується для 
порівняння успішності країн. 
Чим вище це значення, тим 
багатшою є країна. 

Стимулятор 

GDP per capita, 
PPP (constant 2011 
international $) 

ВВП на душу 
населення, ПКС 
(постійні 
міжнародні 
долари у цінах 
2011 року) 

Аналогічний показник, проте 
який враховує співставні ціни 
для порівняння. 

Стимулятор 

GNI per capita 
(constant 2010 
US$) 

ВНД на душу 
населення 
(постійні ціни на 
2010 р.) 

Чим вищий національний 
дохід на душу населення, тим 
краще має жити країна. 
Однак ефективність цього 
показника залежить від 
структури споживання 
населення. 

Стимулятор 
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Продовження табл. 3.7 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

GNI per capita, PPP 
(constant 2011 
international $) 

ВНД на душу 
населення, ПКС 
(постійні 
міжнародні 
долари в цінах 
2011 року) 

Аналогічний показник, проте 
який враховує співставні ціни 
для порівняння. 

Стимулятор 

Gross savings (% of 
GDP) 

Валові 
заощадження (% 
від ВВП) 

Показник, який урівноважує 
фактор споживання в країні. 

Стимулятор 

Gross savings (% of 
GNI) 

Валові 
заощадження (% 
від ВНД) 

Показник, який урівноважує 
фактор споживання в країні. 

Стимулятор 

Adjusted savings: 
gross savings (% of 
GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
валові 
заощадження (% 
від ВНД) 

Аналогічний показник, що 
слугує для аналізу 
заощаджень в країні. 

Стимулятор 

Adjusted savings: 
net national savings 
(% of GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
чисті національна 
заощадження (% 
від ВНД) 

Аналогічний показник, що 
слугує для аналізу 
заощаджень в країні. 

Стимулятор 

GDP per person 
employed (constant 
2011 PPP $) 

ВВП на одного 
працюючого 
(постійний ПКС 
2011 р.) 

Деякі країни, особливо у 
Африці, мають дуже низький 
середній вік, що пояснюється 
високою народжуваністю. Це 
призводить до того, що 
показник відношення ВВП на 
душу населення буде 
достатньо низьким, але він не 
повністю відображатиме 
розвиток країни. Цей 
показник дозволить 
визначити продуктивність 
саме працюючих осіб. 

Стимулятор 

General government 
final consumption 
expenditure (% of 
GDP) 

Витрати 
державного 
бюджету на 
кінцеве 
споживання (% від 
ВВП) 

Видатки державного 
бюджету з одного боку 
стимулюють економічне 
зростання, а з іншого можуть 
збільшувати корупцію а 
країні. У порівнянні з іншими 
країнами цей показник має 
виступати як стимулятор. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.7 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Mineral rents (% of 
GDP) 

Орендні ставки на 
видобуток 
копалин (% від 
ВВП) 

Чим більші ставки оплати, 
тим ефективніше будуть 
використовуватися ресурси, 
що стимулює економічну 
безпеку. 

Стимулятор 

Gross domestic 
savings (% of GDP) 

Валові внутрішні 
заощадження (% 
від ВВП) 

Цей показник вказує на 
ефективність саме 
внутрішніх заощаджень у 
країні. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.8 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група банківської ефективності 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Bank lending-
deposit spread 

Маржа 
банківських 
установ  

Чим вище рівень 
конкурентоспроможності 
банківських установ, тим 
нижчий спред між ставками 
за депозитами та кредитами. 
Низький спред призводить 
до вищої ефективності 
використання ресурсів, що є 
позитивом для економіки. 
Таким чином, зростання 
маржі – дестимулятор еконо-
мічного розвитку. 

Дестимулятор 

Average interest on 
new external debt 
commitments (%) 

Середні відсотки 
за новими 
зобов'язаннями 
зовнішньої 
заборгованості (%) 

Вищі відсотки вказують або 
на високі ризики в 
економічній системі, або на 
відсутність конкуренції між 
банками.  

Дестимулятор 

Depositors with 
commercial banks 
(per 1,000 adults) 

Вкладники у 
комерційних 
банках (на 1000 
дорослих) 

Чим вищий цей показник, 
тим прозоріше працює 
економіка, що підвищує 
банківську безпеку. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.8 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Domestic credit 
provided by 
financial sector (% 
of GDP) 

Внутрішній 
кредит, наданий 
фінансовим 
сектором (% ВВП) 

З одного боку, чим вищий 
кредит, тим більші ризики 
для системи. З іншого боку, 
занадто низьке значення 
може свідчити про 
нерозвиненість фінансових 
інститутів. Проте для потреб 
дослідження будемо вважати 
показник стимулюючим 
фактором. 

Стимулятор 

Bank accounts per 
1,000 adults 

Банківські рахунки 
на 1000 дорослих 
осіб 

Показник вказує на 
розвиненість банківської 
системи 

Стимулятор 

Bank deposits to 
GDP (%) 

Вклади банків до 
ВВП (%) 

Показник вказує на довіру 
до банківської системи 

Стимулятор 

Bank capital to 
assets ratio (%) 

Співвідношення 
капіталу банку до 
активів (%) 

Показник вказує на стійкість 
банківської системи 

Стимулятор 

Bank liquid reserves 
to bank assets ratio 
(%) 

Коефіцієнт 
банківських 
ліквідних резервів 
до банківських 
активів (%) 

Показник вказує на стійкість 
банківської системи 

Стимулятор 

Deposit interest rate 
(%) 

Процентна ставка 
на депозит (%) 

Високі ставки свідчать про 
загрози до банківської 
системи 

Дестимулятор 

Automated teller 
machines (ATMs) 
(per 100,000 adults) 

Автоматичні 
касові апарати 
(банкомати) (на 
100 000 дорослих) 

З одного боку кількість 
апаратів є свідченням 
розвиненості банківської 
системи, з іншого – низького 
запровадження 
безготівкових розрахунків. 
Проте, якщо включати до 
дослідження термінали 
оплати, то даний показник є 
стимулюючим фактором. 

Стимулятор 

5-bank asset 
concentration 

Концентрація 5 
банківських 
активів 

Значна концентрація 
банківського капіталу у 
декількох установах створює 
монополізацію ринку, 
знижує стимули для 
подальшого розвитку. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 3.9 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група боргової політики 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль показника 

Concessional debt 
(% of total external 
debt) 

Пільговий борг (% 
від загального 
обсягу 
зовнішнього 
боргу) 

Пільговий борг 
визначається як позики з 
оригінальним грантовим 
елементом 25% або більше. 
Очевидно, що зростання 
цього показника є 
позитивом для 
економічного розвитку. 

Стимулятор 

Debt service (PPG 
and IMF only, % of 
exports of goods, 
services and 
primary income) 

Обслуговування 
боргу (лише PPG 
та МВФ,% від 
експорту товарів, 
послуг та 
первинного 
доходу) 

Обслуговування боргу – це 
сума виплат та процентів, 
фактично сплачених у 
валюті, товарах або 
послугах. Очевидно, що 
зростання цього показника 
дестимулює економічний 
розвиток. 

Дестимулятор 

Average grant 
element on new 
external debt 
commitments (%) 

Середній розмір 
гранту на нові 
зобов'язання 
зовнішньої 
заборгованості 
(%) 

Показник використовується 
як показник загальної 
вартості запозичень. Вища 
вартість запозичень 
дестимулює економіку.  

Дестимулятор 

External debt 
stocks (% of 
exports of goods, 
services and 
primary income) 

Зовнішня 
заборгованість (% 
експорту товарів, 
послуг та 
первинного 
доходу) 

Очевидно, що непогашена 
заборгованість зменшує 
довіру та підвищує ризики, 
а тому це є дестимулюючим 
фактором. 

Дестимулятор 

External debt 
stocks (% of GNI) 

Зовнішній борг (% 
від ВНД) 

Цей показник, аналогічно, 
до попереднього пункту, є 
дестимулятором. 

Дестимулятор 

Interest payments 
on external debt (% 
of GNI) 

Процентні 
платежі за 
зовнішнім боргом 
(% від ВНД) 

Вищі платежі зменшують 
можливості країни, а тому 
чим більші процентні 
виплати, тим нижче безпека 
країни. 

Дестимулятор 

Public and publicly 
guaranteed debt 
service (% of GNI) 

Обслуговування 
гарантованого та 
державного боргу 
(% від ВНД) 

Будь-які борги зменшують 
можливості країни. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.9 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль показника 

Short-term debt (% 
of exports of 
goods, services and 
primary income) 

Короткостроковий 
борг (% експорту 
товарів, послуг та 
первинного 
доходу) 

Аналогічно до 
попереднього показника. 

Дестимулятор 

Short-term debt (% 
of total external 
debt) 

Короткостроковий 
борг (% від 
загального обсягу 
зовнішнього 
боргу) 

Показник аналогічний 
попередньому, але по-
іншому вимірює 
заборгованість. 

Дестимулятор 

Short-term debt (% 
of total reserves) 

Короткостроковий 
борг (% від 
загальних 
резервів) 

Показник аналогічний 
попереднім, але по-іншому 
вимірює заборгованість. 

Дестимулятор 

Total debt service 
(% of GNI) 

Загальна сума 
обслуговування 
боргу (% від ВНД) 

Показник аналогічний 
попереднім, але по-іншому 
вимірює заборгованість. 

Дестимулятор 

Claims on central 
government 
(annual growth as 
% of broad money) 

Борг центральної 
влади (річний 
приріст у % до 
загальної суми 
грошей) 

Приріст боргу уряду 
збільшує ризики для країни, 
тому цей показник 
розглядається як 
дестимулятор. 

Дестимулятор 

Claims on central 
government, etc. 
(% GDP) 

Борг 
центрального 
уряду (% ВВП) 

Показник аналогічний 
попередньому, але по-
іншому вимірює 
заборгованість. 

Дестимулятор 

Claims on other 
sectors of the 
domestic economy 
(% of GDP) 

Борги інших 
секторів 
вітчизняної 
економіки (% 
ВВП) 

Зростання боргів з одного 
боку сприяє економічному 
зростанню, але з іншого, 
зменшує можливості для 
отримання кредитів у 
майбутньому.  

Дестимулятор 

Central 
government debt, 
total (% of GDP) 

Державний борг, 
загальна сума (% 
від ВВП) 

Зростання боргу є однією з 
загроз економічної безпеки.  

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 3.10 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група грошово-кредитної політики 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва 
показника 

Опис показників Роль 
показника 

Inflation, consumer 
prices (annual %) 

Інфляція, 
споживчі ціни 
(річна %-ва 
зміна) 

Зростання інфляції вище 
середньосвітового рівня 
свідчить про певні негаразди 
в економіці, порушення 
основних макроекономічних 
балансів. Тому цей показник 
розглядається як 
дестимулятор. 

Дестимулятор 

Consumer price 
index (2010 = 100) 

Індекс 
споживчих цін 
(2010 р. = 100) 

Приріст зростання цін з 
певного базового рівня не 
повинен перевищувати 
середньосвітовий рівень. 
Якщо це відбувається, то 
порушуються основні 
макроекономічні баланси, а 
тому цей показник 
розглядається як 
дестимулятор. 

Дестимулятор 

Broad money (% of 
GDP) 

Широка грошова 
одиниця (% 
ВВП) 

Збільшення грошей в обігу за 
інших рівних умов 
призводить до зростання 
економіки. Якщо в країні 
резиденти здатні 
підвищувати рівень 
монетизації без зростання 
цін, то цей показник можна 
розглядати як стимулятор. 

Стимулятор 

Broad money to 
total reserves ratio 

Широка грошова 
сума у загальній 
сумі резервів 

Чим більше це відношення, 
тим стійкішою буде 
національна валюта, а 
значить, і економіка країни. 

Стимулятор 

Net acquisition of 
financial assets (% 
of GDP) 

Чисте придбання 
фінансових 
активів (% ВВП) 

Перевід грошей у фінансові 
активи сприяє уповільненню 
інфляції, а тому цей показник 
варто розглядати як 
стимулятор. 

Стимулятор 

Total reserves (% 
of total external 
debt) 

Загальні резерви 
(% від загаль-
ного обсягу 
зовнішнього 
боргу) 

Чим більше резерви країни, 
тим стійкішою є вона до криз 
та зовнішніх викликів. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 3.11 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група фіскальної політики 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль показника 

Taxes on income, 
profits and capital 
gains (% of 
revenue) 

Податки на 
прибуток, 
прибуток та 
приріст капіталу 
(% доходу) 

Високі податки у країні 
гальмують економічне 
зростання, змушують 
корпорації переносити 
виробництво до інших 
країн. Наразі країни 
конкурують між собою, 
щоб створити сприятливі 
умови для корпорацій. 

Дестимулятор 

Taxes on income, 
profits and capital 
gains (% of total 
taxes) 

Податки на 
прибуток, 
прибуток та 
приріст капіталу 
(% від загальних 
податків) 

Аналогічний показник, але 
який розраховується за 
іншою базою. 

Дестимулятор 

Tariff rate, applied, 
simple mean, all 
products (%) 

Тариф, 
застосовуваний, 
простий середній, 
всі продукти (%) 

Показник, який діє 
аналогічно попередньому. 
Для збільшення вільної 
конкуренції буде 
розглядатися як 
дестимулюючий фактор. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.12 

Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група інвестиційної політики 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Foreign direct 
investment, net 
outflows (% of 
GDP) 

Прямі іноземні 
інвестиції, чистий 
відтік (% від ВВП) 

Відтік іноземних слід 
розглядати як негативний 
показник, що дестимулює 
економічне зростання. 

Дестимулятор 

Foreign direct 
investment, net 
inflows (% of 
GDP) 

Прямі іноземні 
інвестиції, чистий 
притік (% від 
ВВП) 

Приплив іноземних слід 
розглядати як позитивний 
показник, що стимулює 
економічне зростання. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 3.13 
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Показники для розрахунку фінансово-макроекономічної безпеки:  

група зовнішньоекономічної діяльності 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль показника 

Import unit value 
index (2000 = 100) 

Індекс цінності 
імпорту одиниці 
(2000 = 100) 

Зростання вартості 
імпортних товарів сприяє 
зростанню імпорту в 
цілому, а також цін 
всередині країни. 

Дестимулятор 

Import value index 
(2000 = 100) 

Індекс значення 
імпорту (2000 = 
100) 

Зростання ціни імпортних 
товарів сприяє зростанню 
імпорту в цілому, а також 
цін всередині країни. 

Дестимулятор 

Import volume 
index (2000 = 100) 

Імпортний обсяг 
імпорту (2000 = 
100) 

Зростання обсягу 
імпортних товарів сприяє 
зростанню імпорту в 
цілому, а також цін 
всередині країни. 

Дестимулятор 

Export unit value 
index (2000 = 100) 

Експорт одиниці 
вартості індексу 
(2000 = 100) 

Зростання вартості 
експортних товарів сприяє 
зростанню експорту в 
цілому, а також стимулює 
економічне зростання. 

Стимулятор 

Export value index 
(2000 = 100) 

Індекс цінності 
експорту (2000 = 
100) 

Зростання ціни експортних 
товарів сприяє зростанню 
експорту в цілому, а також 
стимулює економічне 
зростання. 

Стимулятор 

Export volume 
index (2000 = 100) 

Індекс обсягу 
експорту (2000 = 
100) 

Зростання обсягу 
експортних товарів сприяє 
зростанню експорту в 
цілому, а також стимулює 
економічне зростання. 

Стимулятор 

Current account 
balance (% of 
GDP) 

Баланс поточного 
рахунку (% від 
ВВП) 

Негативний баланс 
поточного рахунку 
визначає майбутні 
проблеми країни з 
валютним курсом та 
зовнішнім боргом, тому 
розглядається як 
негативний фактор. 

Дестимулятор 

Trade (% of GDP) Торгівля (% від 
ВВП) 

Цей показник вказує на 
ступінь відкритості 
економіки. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.13 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Trade in services 
(% of GDP) 

Торгівля 
послугами (% від 
ВВП) 

Цей показник аналогічний 
попередньому, але вивчає 
відкритість у торгівлі 
послугами, які стають часто 
важливішими за товари. 

Стимулятор 

Taxes on 
international trade 
(% of revenue) 

Податки на 
міжнародну 
торгівлю (% 
доходу) 

Податки на міжнародну 
торгівлю відзначають 
відкритість економіки. З 
одного боку високі податки 
обмежують конкуренцію, а з 
іншого – роблять країною 
вразливою до економічної 
кон’юнктури. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Промислова та сервісна безпека. Стан промислово-сервісної безпеки буде 

характеризувати можливість доступу до сучасних технологій, ефективного 

використання основних фондів різних галузях економіки, достатнім рівнем 

інформатизації суспільства, надання державних послуг. Перелік показників 

розглянемо у табл. 3.14-3.17. 

Таблиця 3.14 

Показники для розрахунку промислово-сервісної безпеки:  

група забезпечення продовольством 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Access to clean 
fuels and 
technologies for 
cooking (% of 
population) 

Доступ до чистого 
палива та технологій 
приготування їжі (% 
населення) 

Можливість 
використовувати 
екологічно чисте паливо та 
технології збільшують 
задоволення людей, 
значить, і рівень безпеки в 
країні. 

Стимулятор 

Agricultural 
irrigated land (% of 
total agricultural 
land) 

Сільськогосподарські 
зрошувані землі (% 
від загальної площі 
сільськогоспо-
дарських земель) 

Значний відсоток 
зрошувальних земель є 
гарантією можливості для 
продовольчого 
забезпечення 

Стимулятор 
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Продовження табл. 3.14 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Agricultural land 
(% of land area) 

Сільськогоспо-
дарські угіддя (% 
території) 

Цей показник аналогічний 
попередньому для 
гарантування продовольчого 
забезпечення 

Стимулятор 

Arable land 
(hectares per 
person) 

Пашні (гектари на 
людину) 

Хоча немає прямого зв’язку 
між пашнями та 
врожайністю, але 
додатковий обсяг пашні 
збільшує можливості 
держави. 

Стимулятор 

Cereal yield (kg per 
hectare) 

Врожайність 
зернових (кг на 
гектар) 

Рівень врожайності свідчить 
про ефективність 
використання 
сільськогосподарських 
земель. 

Стимулятор 

Food exports (% of 
merchandise 
exports) 

Експорт продуктів 
харчування (% 
експорту товарів) 

Експорт продукції збільшує 
валютні надходження та 
сприяє розвитку галузі. 

Стимулятор 

Food production 
index (2004-2006 = 
100) 

Індекс 
виробництва 
продуктів 
харчування (2004-
2006 рр. = 100) 

Зростання цін має 
відповідати світовим 
тенденціям, проте на 
певному інтервалі воно 
сприяє забезпеченню 
населення продовольством.  

Стимулятор 

Livestock 
production index 
(2004-2006 = 100) 

Індекс 
виробництва 
тваринництва 
(2004-2006 = 100) 

Зростання виробництва у 
сільському господарстві слід 
розглядати як стимулятор 
для економіки. 

Стимулятор 

Agricultural raw 
materials exports 
(% of merchandise 
exports) 

Експорт 
сільськогоспо-
дарської сировини 
(% експорту 
товарів) 

Експорт продукції збільшує 
валютні надходження та 
сприяє розвитку галузі. 

Стимулятор 

Agricultural raw 
materials imports 
(% of merchandise 
imports) 

Імпорт 
сільськогоспо-
дарської сировини 
(% імпорту 
товарів) 

Залежність від імпорту 
знижує безпеку країни. 

Дестимулятор 

Food imports (% of 
merchandise 
imports) 

Імпорт харчових 
продуктів (% 
імпорту товарів) 

Залежність від імпорту 
знижує безпеку 
забезпечення 
продовольством країни. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.14 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Agriculture, 
forestry, and 
fishing, value added 
(% of GDP) 

Сільське 
господарство, 
лісове 
господарство та 
рибальство, 
додана вартість (% 
ВВП) 

Цей показник зростає за 
умови ефективного 
використання природних 
ресурсів.  

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.15 

Показники для розрахунку промислово-сервісної безпеки:  

група забезпечення промисловими товарами 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Adjusted savings: 
consumption of 
fixed capital (% of 
GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
споживання 
основного 
капіталу (% від 
ВНД) 

Показник являє собою зміну 
вартості капіталу, 
використаного в процесі 
виробництва. 

Стимулятор 

Manufactures 
imports (% of 
merchandise 
imports) 

Імпорт 
виробничих 
товарів (% імпорту 
товарів) 

Показник аналізує частину, 
яку складають імпортовані 
товари у декількох галузях: 
хімікати, основне 
виробництво, 
машинобудування та 
транспортне обладнання, 
різні промислові товари, 
крім кольорових металів. 

Дестимулятор 

Business extent of 
disclosure index 
(0=less disclosure 
to 10=more 
disclosure) 

Індекс легкості 
ведення бізнесу в 
країні з точки зору 
законів, 
бюрократії тощо (0 
= важко, 10 - 
легко) 

Індекс розкриття інформації 
визначає ступінь захисту 
інвесторів. Вищі значення 
вказують на більше 
розкриття інформації. 

Стимулятор 

Compensation of 
employees (% of 
expense) 

Оплата роботи 
працівників (% від 
витрат) 

Зростання ринкових 
заробітних плат має 
стимулювати економіку. 

Стимулятор 
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Продовження табл. 3.15 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Cost of business 
start-up procedures 
(% of GNI per 
capita) 

Вартість процедур 
заснування бізнесу 
(% від ВНД на душу 
населення) 

Висока вартість відкриття 
бізнесу – одна з найбільших 
перешкод економічного 
розвитку. 

Дестимулятор 

Industry (including 
construction), 
value added (% of 
GDP) 

Промисловість 
(включаючи 
будівництво), додана 
вартість (% від ВВП) 

Цей показник визначає 
ефективність 
промисловості в країні. 

Стимулятор 

Manufactures 
exports (% of 
merchandise 
exports) 

Виробництво 
експорту (% 
експорту товарів) 

Збільшення експорту в 
цілому стимулює 
економіку. 

Стимулятор 

Manufacturing, 
value added (% of 
GDP) 

Виробництво, 
додана вартість (% 
ВВП) 

Цей показник показує 
технологічну розвиненість 
економіки. 

Стимулятор 

New business 
density (new 
registrations per 
1,000 people ages 
15-64) 

Нова щільність 
бізнесу (нові 
реєстрації на 1000 
осіб віком від 15 до 
64 років) 

Підвищення щільності 
бізнесу веде до зростання 
конкуренції, що підвищує 
ефективність економіки. 

Стимулятор 

Taxes on goods 
and services (% of 
revenue) 

Податки на товари та 
послуги (% доходу) 

Податки знижують 
ефективність економіки. 

Дестимулятор 

Number of listed 
companies per 
1,000,000 people 

Кількість 
перерахованих 
компаній на 1 000 
000 осіб 

Зростання кількості 
компаній веде до зростання 
конкуренції та зменшення 
монополізації ринків.  

Стимулятор 

Gross capital 
formation (% of 
GDP) 

Валове формування 
капіталу (% ВВП) 

Зростання капіталу буде 
сприяти подальшому 
виробництву, що підвищує 
безпеку країни. 

Стимулятор 

High-technology 
exports (% of 
manufactured 
exports) 

Експорт високих 
технологій (% 
експорту, що 
виробляється) 

Чим більше країна 
експортує продукцію 
високотехнологічних 
галузей, тим більші доходи 
вона отримує. 

Стимулятор 

Medium and high-
tech exports (% 
manufactured 
exports) 

Середній та 
високотехнологічний 
експорт (% експорту, 
що виробляється) 

Зростання технологічного 
експорту сприяє розвитку 
країни. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.15 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Profit tax (% of 
commercial profits) 

Податок на 
прибуток (% від 
комерційної 
вигоди) 

Податки знижують 
ефективність виробництва та 
дестимулюють бізнес-
активність. 

Дестимулятор 

Taxes on exports 
(% of tax revenue) 

Податки на 
експорт (% 
податкових 
надходжень) 

Податки на експорт 
призводять до його 
обмеження. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 3.16 

Показники для розрахунку промислово-сервісної безпеки:  

група забезпечення інформацією 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Communications, 
computer, etc. (% of 
service exports, 
BoP) 

Зв'язок, 
комп'ютери та ін. 
(% від експорту 
послуг) 

Збільшення розвитку 
комунікацій сприяє 
економічним змінам, обміну 
технологіям. 

Стимулятор 

Individuals using 
the Internet (% of 
population) 

Особи, які 
використовують 
Інтернет (% 
населення) 

Підвищення інтернет-
грамотності населення 
розвиває нові галузі 
економіки. 

Стимулятор 

Fixed broadband 
subscriptions (per 
100 people) 

Фіксовані 
підключення до 
широкосмугового 
Інтернету (на 100 
осіб) 

Використання швидкого 
Інтернету є надзвичайно 
важливим для інновацій в 
економіці. 

Стимулятор 

Fixed telephone 
subscriptions (per 
100 people) 

Фіксована 
передплата на 
телефон (на 100 
осіб) 

Можливість для швидкого 
зв’язку є запорукою 
економічного розвитку. 

Стимулятор 

Mobile cellular 
subscriptions (per 
100 people) 

Використання 
мобільних 
пристроїв (на 100 
осіб) 

Розвиток мобільного зв’язку 
сприяє інноваціям в 
економіці. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 3.17 

Показники для розрахунку промислово-сервісної безпеки:  

група забезпечення організаційної структури суспільства 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Start-up procedures 
to register a 
business (number) 

Процедури 
реєстрації бізнесу 
(номер) 

Кількість процедур є 
перешкодою для розвитку 
бізнесу.  

Дестимулятор 

Binding coverage, 
all products (%) 

Рівень покриття, 
всі продукти (%) 

Рівень охоплення має 
прямувати до 100%. 

Стимулятор 

Quality of port 
infrastructure, WEF 
(1=extremely 
underdeveloped to 
7=well developed 
and efficient by 
international 
standards) 

Якість 
інфраструктури 
портів, (1 = 
надзвичайно 
слаборозвинена до 
7 = добре 
розвинена та 
ефективна за 
міжнародними 
стандартами) 

Краща інфраструктура 
підвищує ефективність 
роботи економіки.  

Стимулятор 

Transport services 
(% of commercial 
service exports) 

Транспортні 
послуги (% від 
експорту 
комерційних 
послуг) 

Розвиток транспорту грає 
достатньо важливу роль для 
економіки. 

Стимулятор 

Transport services 
(% of commercial 
service imports) 

Транспортні 
послуги (% від 
імпорту 
комерційних 
послуг) 

Розвиток транспорту для 
перевезення імпорту має 
ризик бути незаповненим. 

Дестимулятор 

Liner shipping 
connectivity index 
(maximum value in 
2004 = 100) 

Індекс зв'язності 
лінійного 
перевезення 
(максимальне 
значення у 2004 р. 
= 100) 

Більше значення підвищує 
відкритість економіки та 
можливість залуження 
ресурсів.  

Стимулятор 

Time required to 
build a warehouse 
(days) 

Час, необхідний 
для побудови 
складу (днів) 

Більший час знижує 
ефективність роботи в 
економіці. 

Дестимулятор 

Time required to get 
electricity (days) 

Час, необхідний 
для отримання 
електрики (дні) 

Більший час знижує 
ефективність роботи в 
економіці. 

Дестимулятор 

Time required to 
start a business 
(days) 

Час, необхідний 
для початку 
бізнесу (днів) 

Більший час знижує 
ефективність роботи в 
економіці. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.17 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Time to prepare and 
pay taxes (hours) 

Час для підготовки 
до сплати та 
безпосередньої 
сплати податків 
(години) 

Чим більше витрачається 
часу на підготовку 
документації щодо сплати 
податків, тим більше затрат 
несе бізнес, що знижує 
ефективність економіки. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

 

Соціальна безпека. Під нею будемо розуміти стан захищеності соціальних 

інтересів особи, соціальних груп та суспільства загалом. Від соціальної 

безпеки залежать такі процеси, як забезпечення нормальних умов життя 

суспільства, недопущення деградації певних соціальних груп, що проживають 

у країні. Для її гарантування необхідне забезпечення відповідних правових 

норм та інститутів безпеки, які забезпечують захист прав і свобод людини, 

духовних і матеріальних цінностей суспільства. На думку Е. Лібанової, 

результатом реалізації політики соціального захисту має стати стан 

захищеності або безпека людини, особи, захищеність від загроз соціальним 

інтересам [103].  

О. Іляш [76] вважає, що в основу формування змісту поняття «соціальна 

безпека» необхідно ставити національні соціальні інтереси, які б відображали 

фундаментальні цінності і прагнення діяльності, що має досягатися за 

допомогою дворівневої системи: зовнішньої (визначає дію економічних, 

політичних та духовних небезпек на систему) і внутрішньої (характеризує 

властивості протидії системи по відношенню до дій навколишнього 

середовища). 

Перелік параметрів з відповідними описами наведено у табл. 3.18-3.22. 



221 
 

 
 

Таблиця 3.18 

Показники для розрахунку соціальної безпеки:  

група доступу до наявних ресурсів в соціальній сфері (освіта, медицина 

тощо) 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

People practicing 
open defecation (% 
of population) 

Люди, що 
практикують 
відкриту 
дефекацію (% 
населення) 

Відсутність інфраструктури 
для життя знижує соціальну 
безпеку країни. 

Дестимулятор 

People using at 
least basic drinking 
water services (% 
of population) 

Люди, які 
використовують 
щонайменше 
основні служби 
питної води (% 
населення) 

Використання питної води 
продовжує тривалість життя 
населення, зменшує 
кількість хворіб. 

Стимулятор 

People using at 
least basic 
sanitation services 
(% of population) 

Люди, які 
використовують 
принаймні базові 
санітарні послуги 
(% населення) 

Показник, що свідчить про 
доступ до соціальної 
інфраструктури в країні. 

Стимулятор 

People using safely 
managed drinking 
water services (% 
of population) 

Люди, які 
користуються 
безпечними 
службами питного 
водопостачання (% 
населення) 

Використання очищеної 
питної води продовжує 
тривалість життя населення, 
зменшує кількість хворіб. 

Стимулятор 

Social contributions 
(% of revenue) 

Соціальні внески 
(% доходу) 

Розмір соціальних внесків з 
одного боку дозволяє 
створювати належну 
соціальну інфраструктуру, а 
з іншого погіршує 
ефективність ведення 
бізнесу. У нашій моделі цей 
показник буде 
дестимулятором, оскільки 
кожна країна має надавати 
максимально можливу 
соціальну інфраструктуру за 
мінімальних податків. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.18 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Unemployment, 
total (% of total 
labor force) 
(national estimate) 

Безробіття, 
загальна (% від 
загальної кількості 
робочої сили) 
(національна 
оцінка) 

Значний рівень безробіття 
зменшує виробництво 
товарів та послуг в країні, 
збільшує дотації з бюджетів 
різних рівнів.  

Дестимулятор 

Unemployment, 
youth total (% of 
total labor force 
ages 15-24) 
(national estimate) 

Безробіття, 
загальна кількість 
молоді (% від 
загальної кількості 
робочої сили у віці 
15-24 років) 
(національна 
оцінка) 

Безробіття серед молоді є 
загрозою для майбутнього 
розвитку країни. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 3.19 

Показники для розрахунку соціальної безпеки:  

група охорони здоров’я 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Domestic private 
health expenditure 
per capita, PPP 
(current 
international $) 

Приватні витрати 
на охорону 
здоров'я на душу 
населення, ППП 
(поточні 
міжнародні дол.) 

Збільшення витрат на 
здоров’я сприяє 
продовженій тривалості 
життя населення, а значить, 
зміцнює соціальну безпеку. 

Стимулятор 

Immunization, DPT 
(% of children ages 
12-23 months) 

Імунізація, ДСТ 
(% дітей у віці 12-
23 місяці) 

Рівень імунізації дітей прямо 
впливає на формування 
імунітету, а отже здоров’я 
населення. 

Стимулятор 

Smoking 
prevalence, total 
(ages 15+) 

Поширеність 
куріння, загальна 
(віком від 15 
років) 

Куріння призводить до 
численних хвороб, а 
значить, зменшує соціальну 
безпеку. 

Дестимулятор 

Current health 
expenditure (% of 
GDP) 

Поточні витрати 
на охорону 
здоров'я (% від 
ВВП) 

Зростання витрат на охорону 
здоров’я за умови 
ефективного їх 
використання збільшує 
соціальну безпеку країни. 

Стимулятор 
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Закінчення табл. 3.19 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Current health 
expenditure per 
capita, PPP (current 
international $) 

Поточні витрати 
на охорону 
здоров'я на душу 
населення, ПКС 
(поточні 
міжнародні дол.) 

Цей показник аналогічний 
попередньому, але 
розраховується з 
урахуванням співставних 
цін. 

Стимулятор 

Technicians in 
R&D (per million 
people) 

Технічні 
спеціалісти з 
досліджень та 
розробок (на 
мільйон людей) 

Проведення ефективних 
досліджень сприяє 
інноваціям та розвитку 
економіки, у тому числі у 
сфері медицини та освіти. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 3.20 

Показники для розрахунку соціальної безпеки:  

група освіти та підготовки кадрів 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Adjusted net 
enrollment rate, 
primary (% of 
primary school age 
children) 

Скоригований 
рівень чистого 
зарахування, 
основний (% дітей 
у початковій 
школі) 

Навчання учнів є позитивом 
для будь-якої економіки. 

Стимулятор 

Armed forces 
personnel (% of 
total labor force) 

Персонал 
збройних сил (% 
від загальної 
кількості робочої 
сили) 

З одного боку, ця кількість 
людей виключається з 
робочої сили, з іншого боку, 
як показали події на Сході 
України, наявність сильної 
армії є запорукою безпеки. 

Стимулятор 

Adjusted savings: 
education 
expenditure (% of 
GNI) 

Скориговані 
заощадження: 
витрати на освіту 
(% від ВНД) 

Витрати на освіту є, 
фактично, інвестиціями у 
людський потенціал, який 
буде збільшувати 
економічну безпеку країни. 

Стимулятор 

Children out of 
school (% of 
primary school age) 

Діти поза школою 
(% початкового 
шкільного віку) 

Відсутність освіти буде 
негативно відображатися на 
криміногенній ситуації, рівні 
кваліфікації робітників у 
майбутньому. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.20 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Progression to 
secondary school 
(%) 

Зарахування до 
середньої школи 
(%) 

Навчання учнів є позитивом 
для будь-якої економіки. 

Стимулятор 

School enrollment, 
primary (% net) 

Зарахування до 
початкової школи, 
(%) 

Навчання учнів є позитивом 
для будь-якої економіки. 

Стимулятор 

School enrollment, 
secondary (% net) 

Зарахування до 
закладів вищої 
освіти, (%) 

Навчання учнів є позитивом 
для будь-якої економіки. 

Стимулятор 

School enrollment, 
tertiary (% gross) 

Зарахування до 
закладів третього 
рівня навчання, (% 
брутто) 

Навчання є позитивом для 
будь-якої економіки. 

Стимулятор 

Research and 
development 
expenditure (% of 
GDP) 

Витрати на 
дослідження та 
розробки (% від 
ВВП) 

Витрати на дослідження 
мають сприяти, за умови їх 
ефективного використання, 
розвитку країни. 

Стимулятор 

Pupil-teacher ratio, 
primary 

Співвідношення 
учень-вчитель, 
початкова школа 

Цей показник вказує на 
якість освіти в країні. 

Стимулятор 

Pupil-teacher ratio, 
tertiary 

Співвідношення 
учень-педагог, 
заклади третього 
рівня навчання 

Цей показник вказує на 
якість освіти в країні. 

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 3.21 

Показники для розрахунку соціальної безпеки:  

група справедливого розподілу доходів 
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

GINI index (World 
Bank estimate) 

Індекс GINI 
(оцінка Світового 
банку) 

Показник нерівності доходів 
населення має бути 
мінімізований 

Дестимулятор 

Income share held 
by highest 10% 

Частка доходів, 
що утримується 
найвищими 10% 

Цей показник вказує на 
рівень нерівності між 
різними кластерами 
населення. 

Дестимулятор 

Income share held 
by highest 20% 

Частка доходів 
утримується 
найвищими 20% 

Цей показник вказує на 
рівень нерівності між 
різними кластерами 
населення. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.21 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Income share held 
by lowest 10% 

Частка доходів, що 
утримується 
найнижчими 10% 

Цей показник вказує на 
рівень нерівності між 
різними кластерами 
населення. 

Стимулятор 

Income share held 
by lowest 20% 

Частка доходів, що 
утримується 
найнижчими 20% 

Цей показник вказує на 
рівень нерівності між 
різними кластерами 
населення. 

Стимулятор 

Poverty gap at 
$1.90 a day (2011 
PPP) (%) 

Відсоток 
відхилення від 
межі бідності (1,90 
дол. США на день, 
ПКС, 2011 р.) в 
країні (%) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Poverty gap at 
$3.20 a day (2011 
PPP) (%) 

Відсоток 
відхилення від 
межі бідності (3,20 
дол. США на день, 
ПКС, 2011 р.) в 
країні (%) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Poverty gap at 
$5.50 a day (2011 
PPP) (%) 

Відсоток 
відхилення від 
межі бідності (5,50 
дол. США на день, 
ПКС, 2011 р.) в 
країні (%) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Poverty headcount 
ratio at $1.90 a day 
(2011 PPP) (% of 
population) 

Відсоток людей, 
що проживають у 
бідності на рівні 
1,90 долара США 
на день (2011 р.) 
(ПКС, % 
населення) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Poverty headcount 
ratio at $3.20 a day 
(2011 PPP) (% of 
population) 

Відсоток людей, 
що проживають у 
бідності на рівні 
3,20 долара США 
на день (2011 р.) 
(ПКС, % 
населення) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.21 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Poverty headcount 
ratio at $5.50 a day 
(2011 PPP) (% of 
population) 

Відсоток людей, 
що проживають у 
бідності на рівні 
5,50 долара США 
на день (ПКС, 
2011 р., % 
населення) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Poverty headcount 
ratio at national 
poverty lines (% of 
population) 

Відсоток людей, 
що проживають за 
межею бідності (% 
населення) 

Чим менша частина людей 
за порогом бідності, тим 
багатшою буде країна, тим 
вищий буде її людський 
потенціал. 

Дестимулятор 

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 3.22 

Показники для розрахунку соціальної безпеки:  

група довжини та якості життя населення  
Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Death rate, crude 
(per 1,000 people) 

Смертність, (на 
1000 осіб) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни 

Дестимулятор 

Life expectancy at 
birth, total (years) 

Очікувана 
тривалість життя 
при народженні, 
загальна (років) 

Більша тривалість життя в 
країні сприяє більшому 
обсягу виробництва та 
споживання. 

Стимулятор 

Mortality rate, 
adult, female (per 
1,000 female adults) 

Смертність, 
дорослих жінок 
(на 1000 дорослих 
жінок) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни 

Дестимулятор 

Mortality rate, 
adult, male (per 
1,000 male adults) 

Смертність, до-
рослих чоловіків 
(на 1000 дорослих 
чоловіків) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни 

Дестимулятор 

Mortality rate, 
infant (per 1,000 
live births) 

Смертність, не-
мовлят (на 1000 
живонароджених) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни 

Дестимулятор 

Mortality rate, 
neonatal (per 1,000 
live births) 

Смертність, 
неонатальна (на 
1000 
живонароджених) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни та 
показують низький рівень 
медицини 

Дестимулятор 
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Закінчення табл. 3.22 

Назва показника 
у базі даних 
Світового банку 

Назва показника Опис показників Роль 
показника 

Mortality rate, 
under-5 (per 1,000 
live births) 

Рівень смертності, 
молодше 5 років 
(на 1000 
живонароджених) 

Показники смертності 
послаблюють економічний 
потенціал країни 

Дестимулятор 

Age dependency 
ratio (% of 
working-age 
population) 

Відсоток залеж-
них від допомоги 
людей (% насе-
лення працездат-
ного віку) 

Чим менша кількість 
вимушено залежних людей, 
тим більше осіб зайнято в 
реальній економіці. 

Дестимулятор 

Birth rate, crude 
(per 1,000 people) 

Народжуваність, 
(на 1000 осіб) 

Народжуваність сприяє 
подальшому розвитку 
країни. 

Стимулятор 

Births attended by 
skilled health staff 
(% of total) 

Відсоток родів, на 
яких були 
присутні кваліфі-
ковані медичні 
працівники (% від 
загального числа) 

Народжуваність сприяє 
подальшому розвитку 
країни. 

Стимулятор 

Fertility rate, total 
(births per woman) 

Норма народжу-
ваності, загальна 
(народження на 
жінку) 

Чим більше народжується 
немовлят в однієї жінки, ти 
менші демографічні 
проблеми має країна. 

Стимулятор 

Rural population (% 
of total population) 

Сільське 
населення (% від 
загальної 
чисельності 
населення) 

Сільське населення має 
поступово зменшуватися, 
замінюючи стиль життя на 
комфортні маленькі міста.  

Дестимулятор 

Urban population 
(% of total) 

Міське населення 
(% від загальної 
кількості) 

Міське населення буде 
збільшуватися внаслідок 
розвитку інфраструктури. 

Стимулятор 

Population density 
(people per sq. km 
of land area) 

Щільність 
населення (люди 
на квадратний 
кілометр земельної 
ділянки) 

Щільність населення до 
певного моменту є 
стимулятором 

Стимулятор 

Population in urban 
agglomerations of 
more than 1 million 
(% of total 
population) 

Населення в 
міських 
агломераціях 
більше 1 млн. (% 
від загальної 
чисельності 
населення) 

Зростання агломерацій – 
закономірний шлях розвитку 
людства.  

Стимулятор 

Джерело: розроблено автором. 
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Слід відзначити, що у дослідженні спеціально залучалися показники, які 

іноді виглядають досить схоже. Наприклад, були використані показники 

відношення ВВП на душу населення та ВНД на душу населення. Для більшості 

країн різниця між цими показниками не перевищує 3-4%, проте вона 

відображає зовнішньоекономічний вплив держави. Якщо не врахувати такий 

вплив, то порівняння за рівнем споживання буде некоректним, оскільки 

частина коштів інвестується за кордон чи повертається у вигляді дивідендів. 

Також, у концепції були використані показники, що характеризують один 

процес з різних боків. Зокрема, окремо вивчалася смертність чоловіків та 

жінок, що дозволить аналізувати гендерні різниці між країнами, смертність 

дітей різного віку, що дозволяє аналізувати стан медицини в країні, тощо. 

Слід зазначити, що частина показників, яка за логікою побудови повинна 

була б мати додатній знак, мала за даними Світового банку від’ємне значення. 

Наприклад, такий показник як борги уряду в деяких країнах, що 

характеризуються достатньо високими запасами нафти, в певні роки мали 

негативні значення, тобто це означало, що уряд мав зайві кошти. Для усунення 

цієї проблеми була використана наступна процедура. Якщо для певного 

відносного показника спостерігаються негативні значення, то до нього 

додається число 100, що робить його додатнім. Це необхідно, щоб була 

можливість коректно використовувати інструмент перетворення для 

дестимуляторів. Під час дослідження було з’ясовано, що такий механізм слід 

використовувати для наступних показників: 

1) Валові внутрішні заощадження (% від ВВП) 

2) Валова заощадження (% від ВВП) 

3) Валові заощадження (% від ВНД) 

4) Імпорт енергії, нетто (% від споживання енергії) 

5) Борги центрального уряду (річне зростання у% до загальної кількості 

грошей)  

6) Скориговані заощадження: чисті національні заощадження (% від 

ВНД)  
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7) Скориговані заощадження: валові заощадження (% від ВНД) 

8) Поточний рахунок (% від ВВП) 

9) Прямі іноземні інвестиції, чистий відтік (% від ВВП) 

10) Чисте придбання фінансових активів (% ВВП) 

11) Транспортні послуги (% від експорту комерційних послуг) 

12) Борги центрального уряду (% ВВП) 

Наведена концепція є основою для розрахунку інтегрального індексу 

економічної безпеки, який буде продемонстровано у наступному розділі. 

Однак, слід зазначити, що представлений варіант концепції досить легко 

адаптувати для розрахунку регіональної безпеки в рамках однієї країни чи 

міждержавного утворення. 

3.2. Розрахунок індексу економічної безпеки для держав Європи 

Наведена у попередньому підрозділі методика розрахунку індексу 

економічної безпеки може бути застосована для різних країн світу. У нашому 

дослідженні будемо використовувати її для аналізу спочатку європейських 

держав, оскільки вони, очевидно, мають найбільший вплив на економічну 

ситуацію в Україні.  

Схематично розрахунок індексу економічної безпеки здійснюється у 

декілька етапів (рис. 3.3). 

Першим етапом роботи є збір бази даних, що дозволяє розрахувати всі 

розглянуті параметри. У нашому дослідженні будемо використовувати річні 

дані з бази даних Світового банку з 1991 року. Вибір початкового року 

пояснюється часом проголошення незалежності України, що дасть можливість 

співставляти дані з іншим країнами. У базі даних були вказані відповідні 

стимулятори та дестимулятори відповідно до методики, здійснено 

нормалізацію даних за правилами, описаними вище (табл. 3.1-3.22). 
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Рис. 3.3. Схема етапів для розрахунку індексу економічної безпеки. 

Джерело: розроблено автором. 

 

На другому етапі були здійснені всі необхідні розрахунки, описані у 

розділі 3.1. Для європейських країн беззаперечною перевагою для аналізу є 

повнота даних. Фактично, за всі роки спостережень по всіх 183 показниках до 

2016 року була присутня більша частина даних, а з 1995 року – майже всі дані 

по всіх країнах. Завдяки цьому з цього року не доводилося застосовувати 

Етап 1

• Відбір країн для аналізу

• Формування бази даних необхідних показників

• Визначення пропущених чи некоректних даних

• Модифікація даних для показників з від'ємними 

значеннями

• Визначення стимуляторів та дестимуляторів

Етап 2

• Розрахунок середніх значень для кожного показника

• Визначення нормуючої функції для кожного показника

• Розрахунок індикаторів безпеки

• Розрахунок індексу економічної безпеки для кожного 

показника

Етап 3

• Аналіз отриманих індексів економічної безпеки

• Визначення тенденцій розвитку країни

• Формування стратегії покращення індексу економічної 

безпеки
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правило, згідно з яким бралися до аналізу тільки ті показники, що розраховані 

щонайменше для 30 держав. Загалом розрахунки проводилися для 49 

європейських країн. На жаль, у базі даних Світового банку були відсутня 

значна кількість даних за 2003-2005 роки та частково за 2016-2017 роки, що 

змусило відмовитися від частини розрахунків за ці роки. 

Результати розрахунків наведено у табл. 3.23. Як бачимо, результати 

свідчать, що волатильність зміни індексу економічної безпеки достатньо 

помірна і не зазнає драматичних змін на відміну інших індексів. Навіть під час 

фінансової кризи 2008 року зміни не носили фундаментального характеру, що 

є очевидною перевагою запропонованої методології. Це було досягнуто 

внаслідок порівняння змін у одній країні з загальноєвропейським рівнем.  

Важливим критерієм є порівняння індексу безпеки з 1. Ця величина є 

фактично середньоєвропейським орієнтиром: якщо у країни індекс безпеки 

більший за 1, то це означає, що її розвиток наразі кращий за 

середньоєвропейський, а якщо нижче за 1, то це означає, що вона поступається 

за рівнем економічної безпеки, який наразі досягнутий в середньому в Європі. 

Наприклад, Німеччина довгий час була локомотивом ЄС, що пояснювалося 

значним економічним та політичним розвитком цієї країни. Проте з 2014 року 

її річний індекс безпеки став нижчий за 1, що означає, що інші країни змогли 

за цей час розвиватися швидшими темпами, збільшуючи свою економічну 

безпеку. 

Враховуючи значну кількість показників для розрахунків, слід розуміти, 

що будь-які зміни в декількох показниках не дадуть миттєвого ефекту на стан 

економічної безпеки, проте дослідження тенденцій дає розуміння, чого можна 

очікувати країні та як можна впливати на цей індекс.  
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Таблиця 3.23 

Індекси економічної безпеки для країн Європи за 1991-2017 роки 
Країна 

19
91

  

19
92

  

19
93

  

19
94

  

19
95

  

19
96

  

19
97

  

19
98

  

19
99

  

20
00

  

20
01

  

20
02

  

20
06

  

20
07

  

20
08

  

20
09

  

20
10

  

20
11

  

20
12

  

20
13

  

20
14

  

20
15

  

20
16

  

20
17

 

Австрія 1,07 1,08 1,10 1,08 1,08 1,10 1,10 1,16 1,15 1,15 1,16 1,15 1,17 1,14 1,11 1,12 1,10 1,10 1,08 1,08 1,08 1,06 1,00 1,01 

Азербай-
джан 0,93 0,92 0,83 0,74 0,79 0,79 0,81 0,76 0,68 0,70 0,68 0,68 0,68 0,72 0,72 0,70 0,73 0,78 0,79 0,79 0,78 0,80 0,88 0,95 

Албанія 0,90 0,91 0,94 0,89 0,78 0,77 0,73 0,81 0,78 0,79 0,84 0,77 0,83 0,76 0,73 0,79 0,78 0,78 0,75 0,80 0,76 0,86 0,80 0,92 

Андорра 1,10 1,10 1,09 1,15 1,21 1,14 1,17 1,11 1,14 1,18 1,16 1,11 1,14 1,16 1,14 1,16 1,13 1,15 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,06 

Бельгія 0,99 1,01 1,01 1,06 1,18 1,16 1,20 1,09 1,16 1,23 1,11 1,11 1,21 1,21 1,18 1,18 1,17 1,23 1,24 1,19 1,20 1,18 1,12 1,04 

Білорусь 0,98 0,90 0,92 0,82 0,80 0,82 0,81 0,85 0,74 0,76 0,76 0,77 0,77 0,83 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94 0,91 0,97 1,03 

Болгарія 0,96 0,90 0,85 0,85 0,84 0,83 0,83 0,90 0,90 0,90 0,85 0,91 0,85 0,86 0,89 0,90 0,90 0,89 0,90 0,91 0,90 0,94 0,94 0,96 
Боснія і 
Герцего-
вина 

0,98 0,99 1,00 0,99 0,87 0,91 0,88 0,84 0,85 0,87 0,87 0,90 0,82 0,81 0,84 0,85 0,89 0,87 0,86 0,87 0,89 0,86 0,88 0,92 

Велика 
Британія 0,98 0,99 1,01 0,99 0,97 0,97 0,98 1,01 1,02 1,03 1,07 1,08 1,09 1,06 1,04 1,06 1,04 1,05 1,06 1,06 1,11 1,12 1,04 1,05 

Вірменія 0,96 0,93 0,94 0,91 0,89 0,90 0,79 0,75 0,77 0,72 0,74 0,73 0,76 0,69 0,69 0,70 0,74 0,73 0,73 0,75 0,74 0,76 0,88 0,93 
Греція 1,01 1,01 1,02 1,03 1,01 1,02 1,01 1,07 1,09 1,01 1,01 1,05 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,95 0,96 1,00 0,99 0,99 1,01 1,00 

Грузія 0,97 0,97 0,97 0,87 0,91 0,92 0,91 0,83 0,81 0,78 0,80 0,81 0,79 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,87 0,93 0,96 

Данія 1,06 1,09 1,10 1,08 1,08 1,07 1,07 1,14 1,11 1,11 1,15 1,19 1,24 1,24 1,20 1,18 1,23 1,18 1,18 1,16 1,19 1,16 1,04 1,06 

Естонія 1,02 1,01 1,00 1,07 1,16 1,15 1,19 1,11 1,13 1,05 1,08 1,07 1,09 1,11 1,09 1,11 1,10 1,13 1,12 1,09 1,10 1,05 1,08 1,04 

Ірландія 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 1,06 1,04 1,07 1,09 1,10 1,19 1,20 1,17 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,16 1,08 1,06 
Ісландія 1,10 1,11 1,10 1,11 1,16 1,14 1,18 1,13 1,16 1,21 1,17 1,22 1,31 1,32 1,28 1,27 1,24 1,26 1,24 1,22 1,21 1,15 1,11 1,04 

Іспанія 0,99 1,00 1,00 0,99 1,01 1,04 1,03 1,08 1,08 1,10 1,10 1,12 1,12 1,12 1,10 1,10 1,09 1,08 1,05 1,04 1,02 1,04 1,02 0,99 

Італія 1,00 1,02 1,01 0,97 0,97 0,99 0,98 1,01 1,04 1,05 1,06 1,08 1,04 1,03 1,01 1,01 1,01 0,99 1,01 1,02 1,01 1,00 0,99 0,97 
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Продовження табл. 3.23 
Країна 

19
91

  

19
92

  

19
93

  

19
94

  

19
95

  

19
96

  

19
97

  

19
98

  

19
99

  

20
00

  

20
01

  

20
02

  

20
06

  

20
07

  

20
08

  

20
09

  

20
10

  

20
11

  

20
12

  

20
13

  

20
14

  

20
15

  

20
16

  

20
17

 

Казахстан 0,96 0,99 0,87 0,76 0,74 0,74 0,73 0,80 0,75 0,68 0,68 0,70 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,76 0,75 0,75 0,75 0,81 0,88 0,98 
Кіпр 0,99 0,99 0,97 1,01 1,09 1,03 1,03 0,99 1,00 0,99 1,01 1,06 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,99 0,92 0,93 0,99 1,00 1,02 1,00 

Латвія 0,98 1,00 1,01 1,05 1,09 1,06 1,09 0,99 1,02 1,06 1,04 1,04 1,09 1,09 1,08 1,05 1,02 1,06 1,09 1,06 1,07 1,03 1,05 0,99 

Литва 0,91 0,95 0,96 1,01 0,93 0,92 0,92 0,94 0,91 0,93 0,95 0,93 0,97 0,98 1,00 0,99 1,00 1,02 1,03 1,02 1,05 1,03 1,03 0,99 

Ліхтен-
штейн 1,07 1,09 1,10 1,14 1,21 1,18 1,22 1,14 1,18 1,22 1,18 1,21 1,21 1,26 1,24 1,23 1,26 1,25 1,25 1,23 1,20 1,12 1,09 1,03 

Люксем-
бург 1,02 1,04 1,06 1,13 1,23 1,20 1,25 1,16 1,19 1,23 1,17 1,18 1,27 1,26 1,24 1,26 1,23 1,24 1,18 1,22 1,21 1,17 1,11 1,05 

Македонія 0,96 0,98 0,98 0,95 0,83 0,85 0,85 0,89 0,89 0,88 0,86 0,87 0,82 0,82 0,85 0,79 0,80 0,76 0,78 0,80 0,82 0,90 0,93 0,97 

Мальта 1,05 1,05 1,07 1,07 1,21 1,13 1,15 1,08 1,16 1,10 1,09 1,06 1,10 1,12 1,12 1,14 1,03 1,07 1,12 1,10 1,07 1,10 1,11 1,06 

Молдова 0,98 0,98 0,99 0,81 0,81 0,82 0,84 0,77 0,80 0,77 0,78 0,84 0,77 0,78 0,78 0,77 0,80 0,81 0,83 0,78 0,80 0,77 0,87 0,90 
Монако 1,11 1,14 1,15 1,20 1,28 1,24 1,27 1,21 1,25 1,29 1,24 1,24 1,25 1,25 1,24 1,25 1,26 1,27 1,27 1,24 1,23 1,18 1,15 1,08 
Нідер-
ланди 1,00 1,01 1,04 1,02 1,01 1,02 1,02 1,07 1,08 1,09 1,09 1,10 1,15 1,15 1,12 1,12 1,13 1,12 1,09 1,09 1,08 1,05 1,05 1,05 

Німеччина 1,00 1,01 1,02 0,99 1,01 1,01 1,02 1,06 1,08 1,09 1,10 1,11 1,11 1,14 1,10 1,11 1,13 1,11 1,09 1,09 1,08 1,11 1,04 1,02 

Норвегія 1,11 1,11 1,15 1,13 1,07 1,09 1,07 1,12 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,12 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,08 1,09 1,08 1,02 1,05 
Польща 0,90 0,91 0,92 0,91 0,90 0,94 0,92 0,91 0,93 0,92 0,94 0,93 0,91 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 
Порту-
галія 1,01 1,03 1,04 1,11 1,09 1,14 1,12 1,10 1,13 1,15 1,10 1,11 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,06 1,06 1,06 1,04 1,05 1,02 1,00 

Російська 
Федерація 0,92 0,92 0,88 0,87 0,83 0,84 0,83 0,86 0,77 0,80 0,82 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,83 0,85 0,85 0,84 0,85 0,93 1,01 

Румунія 0,96 0,88 0,85 0,85 0,82 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,83 0,80 0,80 0,82 0,83 0,82 0,84 0,84 0,83 0,86 0,86 0,87 0,92 0,98 
Сан-
Марино 1,11 1,11 1,12 1,16 1,24 1,18 1,22 1,14 1,23 1,25 1,21 1,21 1,21 1,21 1,23 1,21 1,23 1,24 1,22 1,21 1,19 1,14 1,13 1,06 

Сербія 1,03 1,05 1,05 1,11 1,14 1,09 1,05 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 0,91 0,90 0,92 0,93 0,90 0,90 0,85 0,85 0,86 0,88 0,93 0,97 
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Закінчення табл. 3.23 
Країна 

19
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19
96
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20
14

  

20
15

  

20
16

  

20
17

 

Словач-
чина 0,92 0,94 0,95 1,00 0,94 0,98 0,98 1,01 0,95 0,96 1,00 1,00 0,98 0,99 0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,99 1,00 0,97 

Словенія 0,99 0,99 1,00 1,07 1,02 1,05 1,05 1,06 1,10 1,09 1,11 1,13 1,12 1,10 1,12 1,13 1,11 1,12 1,13 1,12 1,11 1,08 1,07 1,01 

Туреччина 0,95 0,96 0,93 0,93 0,90 0,92 0,90 0,90 0,89 0,90 0,92 0,90 0,84 0,86 0,84 0,84 0,86 0,86 0,87 0,89 0,88 0,90 0,93 0,94 

Угорщина 0,96 0,98 1,00 0,96 0,94 0,95 0,94 0,99 0,96 0,96 0,98 0,95 0,98 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,93 0,94 0,93 0,96 0,94 0,97 

Україна 0,94 0,83 0,79 0,82 0,78 0,77 0,77 0,80 0,79 0,77 0,79 0,71 0,70 0,73 0,75 0,73 0,74 0,75 0,78 0,80 0,79 0,79 0,86 0,93 
Фінляндія 1,09 1,09 1,13 1,16 1,18 1,18 1,19 1,19 1,23 1,23 1,21 1,23 1,25 1,23 1,24 1,23 1,20 1,20 1,23 1,20 1,19 1,14 1,04 1,03 

Франція 1,03 1,05 1,07 1,06 1,10 1,10 1,11 1,15 1,14 1,16 1,18 1,17 1,20 1,19 1,17 1,19 1,19 1,16 1,15 1,15 1,13 1,16 1,08 1,04 

Хорватія 1,01 1,02 1,00 1,07 0,97 0,99 0,98 1,02 0,99 0,94 0,97 1,00 0,99 0,97 0,97 0,92 0,93 0,93 0,92 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 

Чехія 0,94 0,95 0,98 0,97 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 1,01 1,03 1,01 1,02 1,01 1,00 1,01 1,00 1,02 1,03 1,04 1,04 1,02 1,01 0,99 

Чорно-
горія 1,05 1,08 1,09 1,13 1,19 1,16 1,18 1,11 1,15 1,12 1,08 1,03 1,00 1,00 0,99 1,01 0,99 0,91 0,96 0,93 0,92 0,93 0,96 0,98 

Швейцарія 1,08 1,09 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,19 1,21 1,22 1,23 1,24 1,23 1,30 1,28 1,28 1,22 1,22 1,24 1,22 1,20 1,14 1,04 

Швеція 1,11 1,12 1,16 1,17 1,18 1,18 1,22 1,22 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,26 1,23 1,24 1,24 1,21 1,21 1,17 1,09 1,05 

Джерело: розраховано автором 
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Також, важливим має бути дослідження самої динаміки індикаторів 

безпеки для держав Європи. Зокрема, проаналізуємо складові економічної 

безпеки для всіх європейських країн.  

На рис. 3.4 показана динаміка індикаторів ресурсної безпеки. Через 

значне запізнення з врахування частини інформації у базі даних ВБ, певні 

елементи за 2014-2016 роки відсутні для більше, ніж 30 країн, що не дало змогу 

розрахувати частину параметрів. В цілому, значення показника ресурсної 

безпеки залишається на достатньо стабільному рівні, який становить близько 

1. Відрізняються значення показника вичерпання ресурсів, які суттєво впали у 

90-х роках, але почали відновлювати своє значення після сланцевої революції 

та впровадження технологій видобутку енергії з відновлювальних джерел. 

Наразі індикатор доступу до ресурсів має значення близьке до 1,3, впродовж 

останніх років спостерігалося його несуттєве зростання. Інші індикатори 

ресурсної безпеки мають достатньо стабільну динаміку. 

Серед індикаторів фінансово-макроекономічної безпеки спостерігаються, 

в цілому, стабільні значення, однак з певною тенденцією до послаблення (рис. 

3.5). Зокрема, вже довгий час погіршується середній стан з макроекономічною 

рівновагою, що пояснюється борговим навантаженням на країни Європи, яке 

особливо посилилося внаслідок кредитного буму у Східній Європі у 2006-2008 

роках, та після фінансової кризи 2008 року. Підтверджує цю тези індикатор 

грошово-кредитної політки, який поступово зменшується, втративши близько 

20% за останні 20 років. Інші індикатори за досліджуваний період втратили від 

5 до 12%. Проте з 2012 року спостерігається зростання індикатора фіскальної 

політики, що пояснюється більш жорсткими вимогами до бюджетів країн, 

підвищенням бюджетної дисципліни та прозорості, боротьбою з 

офшоризацією економік.  
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Рис. 3.4. Індикатори ресурсної безпеки країн Європи за 1991-2013 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 
Рис. 3.5. Індикатори фінансово-макроекономічної безпеки країн Європи за 

1991-2013 роки. 

Джерело: розраховано автором. 
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Індикатори промислово-сервісної безпеки показують різнопланову 

динаміку (рис. 3.6). Якщо показники групи забезпечення продовольством 

залишається приблизно на одному рівні, то показник групи забезпечення 

інформацією очікувано суттєво зріс за останні десятиріччя. Показник групи  

забезпечення організаційної структури суспільства коливається практично без 

змін, а ось індикатор групи забезпечення промисловими товарами дещо 

знизився після 2001 року, що було пов’язано з кризою після краху доткомів. 

 

 
Рис. 3.6. Індикатори промислово-сервісної безпеки країн Європи за 1991-2013 

роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Нарешті, індикатори соціальної безпеки в цілому показують за останні 

роки певне зменшення (рис. 3.7). Якщо показник доступу до освіти та 

медицини трохи зростає, що свідчить про рівномірний розвиток всіх країн у 

цій сфері, то інші індикатори мають достатньо негативну динаміку. Зокрема, 

найбільше падіння спостерігається для індикаторів навчання, що пояснюється 

можливостями у європейських державах вільно пересуватися для навчання. 
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Відповідно, деякі країни, такі як Велика Британія та Швеція, підвищили свою 

конкурентоспроможність у даній сфері, а інші – погіршили. Перевага Великої 

Британії в першу чергу пов’язана з легкістю адаптації студентів у 

англомовному середовищі, оскільки не треба вивчати іншу мову. В другу 

чергу, це пов’язано з високим рівнем життя та високими зарплатами на ринку. 

Як було зазначено у роботі [178], поки не будуть усунуті причини низької 

конкуренції на ринку праці, будуть існувати передумови для функціонування 

університетів з низькою якістю вищої освіти. Зокрема, реальна конкуренція на 

ринку праці можлива лише за умови значного зростання заробітних плат, які 

будуть стимулювати залучення найкращих спеціалістів з усіх регіонів 

планети. Звичайно, що у середньостроковій перспективі Україна ніяк не може 

конкурувати у цьому аспекті з США, Великою Британією, Німеччиною. Однак 

Швеція та деякі інші країни скористалися відповідною можливістю.  

Індикатори довжини та якості життя теж дещо знизилися, що пов’язано з 

падінням рівня життя у Східній Європі, а також проблемами з рівномірним та 

всеохоплюючим доступом до медичних послуг, про що свідчить індикатор 

охорони здоров’я.  

Проаналізуємо тепер динаміку показника економічної безпеки у певних 

країнах. Найцікавішою для аналізу виступає наша держава. Як бачимо з рис. 

3.8, індекс безпеки України постійно зменшується. Якщо ще у 1991 році це 

значення становило 0,94, то на кінець 2016 року – 0,77. Це означає, що, 

незважаючи на певний економічний, політичний та соціальний розвиток, наша 

країна розвивалася приблизно на 20% гірше, ніж в середньому європейські 

країни. Сильного удару по економічній безпеці завдала окупація частини 

території, що знизило індекс економічної безпеки за один рік майже на п’яту 

частину. З 2015 року намітився тренд на подолання відставання, але значення, 

нижче за 1, будуть означати, що відставання буде тільки поглиблюватися.  

 



239 
 

 
 

 
Рис. 3.7. Індикатори соціальної безпеки країн Європи за 1991-2013 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

На всіх графіках, що показують індекс економічної безпеки для країни, 

будемо також розраховувати часовий тренд, тобто залежність виду: 

t ty xα β ε= + +  , 

де  ty  – значення індексу економічної безпеки для країни; 

tx  – час спостережень, що відповідає номеру року; 

,α β  – коефіцієнти моделі, що знаходяться за допомогою методу 

найменших квадратів [232]; 

tε  – залишки моделі. 

Зокрема, для України отримане рівняння має вигляд: 

0,0054 0,8329ty x= − + , 

що означає, кожного року індекс економічної безпеки в середньому 

знижується на 0,0054. Наявність тренду на графіках не розглядається як 

модель для прогнозування, а тому її якісні характеристики можуть бути 

недостатніми для гарантування адекватності залежностей. Проте саме 
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рівняння графічно дозволяє показати, у якому напрямі змінюється індекс 

економічної безпеки. 

 
Рис. 3.8. Динаміка економічної безпеки України за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Якщо розглядати показник економічної безпеки за структурними 

складовими (рис. 3.9), то можна помітити, шо низькі значення індексу безпеки 

спостерігаються відносно всіх частин. Найгірша ситуація виглядає у 

забезпеченні ресурсної безпеки, рівень якої майже вдвічі поступається 

середньоєвропейському рівню. В цілому, така ситуація є зрозумілою з 

декількох причин. По-перше, це висока залежність української економіки від 

постачання природного газу та нафти з інших країн. По-друге, вкрай 

неефективне використання енергоносіїв, наприклад, в частині втрат при 

передачі енергії, продуктивності праці на одиницю енергії тощо. Ці фактори 

визначають низьку конкурентоспроможність наших підприємств на 

міжнародному рівні. При цьому, слід зазначити, що неефективне 

використання ресурсів визначає як низькі заробітні плати, так і недостатній 
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розвиток людського капіталу, що не дозволяє проводити швидкі реформи в 

країні. 

 

 
Рис. 3.9. Динаміка структурних складових економічної безпеки України за 

1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Рівень соціальної безпеки також знаходиться на вкрай низькому рівні, 

становлячи близько 4/5 від середньоєвропейського рівня. В першу чергу, це 

пов’язано з низькою тривалістю життя, слабким забезпеченням потреб осіб з 

особливими потребами, осіб похилого віку, незахищеністю населення в разі 

хвороби чи втрати непрацездатності, низькому, у порівнянні з європейськими 

країнами, рівнем життя у сільській місцевості. 
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Рівень фінансово-макроекономічної безпеки також поступово знижується 

внаслідок збільшення боргового навантаження на бюджет, дефіциту 

платіжного балансу, значного зростання цін. Проте, як вже було показано 

раніше, це є загальноєвропейською тенденцією.  

В той же час в країні зростає промислова та сервісна безпека, що 

пов’язано з впровадженням нових інформаційних технологій, запровадженню 

нових електронних систем документообігу, в тому числі у державній сфері. 

Однак, при цьому рівень безпеки залишається недостанім, оскільки 

зберігається значне відставання від середньоєвропейського рівня на 14%. 

Якщо розраховувати індекс економічної безпеки за попередніми даними 

Світового банку, то за 2017 рік можна очікувати величини біля 0,88. Таке 

значення, звичайно, буде лише свідчити про погіршення безпеки, але, 

принаймні, давати надію на зменшення відставання від провідних держав у 

майбутньому. 

Після розгляду України проаналізуємо розглянемо ситуацію з 

економічною безпекою у Німеччині, яка є оплотом Європейського Союзу (рис. 

3.10). Загальний індекс економічної безпеки до 2016 року був більшим за 1, що 

свідчить про прогресивний характер економічного розвитку країни. 

Максимальне значення було досягнуто у 2007 році – 1,14. Однак далі країна 

не змогла бути флагманом, що призвело до падіння економічної безпеки вже 

у 2014 році до 1,04. Звичайно, цей показник вищий за середньоєвропейський 

рівень, але вже не так сильно, як десятиріччя назад.  
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Рис. 3.10. Динаміка економічної безпеки Німеччини за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Для розуміння динаміки індексу слід розглянути складові безпеки для цієї 

країни (рис. 3.11). В першу чергу, значне падіння спостерігалося у ресурсній 

безпеці. Внаслідок відкриття нових газопроводів з Російської Федерації 

значно зросла залежність Німеччини від поставок енергоносіїв. Зокрема, якщо 

залежність від поставок газу у 2007 році становила 43,4%, то вже у 2016 – 

60,3%. Причому ця величина може значно зрости, якщо буде запущений 

черговий газопровід «Північний потік-2» [472]. За цей же час залежність від 

поставок нафти зросла з 28,1 до 33,2%, твердого палива з Російської Федерації 

– з 22,3 до 28,0%. Також, слід відмітити стрімкий розвиток відновлювальних 

джерел в Європі, за якими Німеччина не змогла дотримуватися лідерських 

позицій. Також, певним фактором зниження ресурсної безпеки став 

політичний курс на закриття атомних станцій на території країни. 
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Рис. 3.11. Динаміка структурних складових економічної безпеки Німеччини за 

1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Фінансово-макроекономічна безпека Німеччини також зменшилася за 

останні пару років, що було спричинено загальмуванням економіки, 

ускладненням експортних операцій внаслідок завищеного курсу євро, а також 

загальними борговими проблемами єврозони.  

Падіння промислово-сервісної Німеччини пов’язано зі зростанням 

виробничих потужностей інших країн світу, передусім Китаю. Внаслідок 

цього, виробничий потенціал Німеччини відіграє меншу роль у світі у 

порівняні із попередніми роками.  

Зниження соціальної безпеки Німеччини пов’язане з вирівнюванням 

соціальних стандартів та зростанням тривалості життя в цілому у Європі. 

Очевидно, що суттєво збільшувати соціальні стандарти в умовах активної 

міграції населення, напливу малокваліфікованої робочої сили з азійських країн 

(особливо, Сирії) та досягнутого раніше високого рівня медичного 
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забезпечення досить важко. Внаслідок цього, слід очікувати подальшого 

падіння показника соціальної безпеки ще принаймні декілька років.  

Ще однією ключовою країною Європейського Союзу є Франція (рис. 

3.12). Динаміка показника економічної безпеки для Франції дуже нагадує 

німецький, зокрема спочатку спостерігається зростання індексу економічної 

безпеки до 2006 року, після чого відбувається поступове зниження до 2013 

року включно. Так само, як і у випадку з Німеччиною, спостерігається стрімке 

падіння індексу, хоча воно доходить лише до значення 0,95, після чого 

починається його зростання. 

Аналіз складових економічної безпеки Франції (рис. 3.13) дозволяє 

надати пояснення таким змінам. Довгий час ресурсна безпека була основою 

високого рівня економічної безпеки. Країна, що багата ресурсами, має значну 

кількість атомних станцій, мала всі підстави вважатися заможною. Однак, 

через перевиробництво електроенергії був пропущений момент, коли країни 

почали генерувати енергію з відновлювальних джерел, що завдало серйозного 

зменшення ресурсній безпеці після 2015 року. Приплив мігрантів на фоні 

падіння доходів призвів до проблем з соціальною безпекою. Це відобразилося 

і на доступності медицини, і асиміляції нових громадян, а також на рівні 

безробіття. Очевидно, що всі ці проблеми створювали підстави для зниження 

і фінансово-макроекономічної безпеки. З 2016 року це значення стало менше 

за 1, тобто нижче середньоєвропейського рівня. Також, певною загрозою для 

Франції є можливість боргової кризи у Італії та Греції, куди французькі банки 

вклали значну частину коштів.  
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Рис. 3.12. Динаміка економічної безпеки Франції за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 
Рис. 3.13. Динаміка структурних складових економічної безпеки Франції за 

1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 
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Аналогічно до Німеччини, у Франції спостерігається певне відставання у 

промислово-сервісній безпеці, що пов’язано зі значним зростанням азійських 

виробництв.  

Для ілюстрації проблем Франції слід дослідити індекс економічної 

безпеки Італії, яка має серйозні проблеми з формуванням державного 

бюджету, який би відповідав домовленостям в рамках Європейського Союзу 

через значний рівень боргів. Ця країна показувала динаміку загального індексу 

на рівні середньоєвропейських значень до 2013 року, після чого відбулося 

падіння до 0,99 (рис. 3.14). Проте в цілому, динаміку індексу економічної 

безпеки Італії відповідає середньоєвропейським тенденціям. 

 
Рис. 3.14. Динаміка економічної безпеки Італії за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

Динаміку структури індексу економічної безпеки Італії зображено на рис. 

3.15. Суттєве падіння зафіксоване у індикаторі ресурсної безпеки, що можна 

пояснити тими ж самими причинами, що і для Німеччини та Франції. Однак 

слід зазначити, що при цьому індикатор залишається вищим за 1. Падіння 

фінансово-макроекономічної безпеки в Італії фіксується з 2007 року, причому 

практично за всі роки спостережень індекс цього типу безпеки ніколи не 

досягав середньоєвропейського рівня.  
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Рис. 3.15. Динаміка структурних складових економічної безпеки Італії за 1991-

2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

На 2019 рік запланована важлива подія для Європейського Союзу, його 

склад має залишити Велика Британія. Індекс економічної безпеки для цієї 

країни розвивається дещо по-іншому у порівняні з розглянутими країнами 

(рис. 3.16). У 2016 році відбувся спад індексу після майже 15 років його 

зростання. Хоча падіння було глибоким, але наразі цей індекс коливається в 

межах 1,04, що дає цій країні шанс підвищити його незабаром. 

Динаміка структури індексу безпеки Великої Британії подана на рис. 3.17. 

Як бачимо, до 2015 року відбувалися незначні коливання всіх типів безпеки,  

ця країна досить добре пережила фінансову кризу 2008 року. У 2016 році 

спостерігалося падіння промислово-сервісної безпеки приблизно на 15%. 

Проте, це був перший рік спостережень, коли значення цього показника 

безпеки було суттєво нижче за середньоєвропейський рівень, тому це явище 

не є критичним. 
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Рис. 3.16. Динаміка економічної безпеки Великої Британії за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 

 

 
Рис. 3.17. Динаміка структурних складових економічної безпеки Великої 

Британії за 1991-2016 роки. 

Джерело: розраховано автором. 
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Як бачимо з проведеного аналізу, у 2016 році відбулося значне падіння 

ресурсної безпеки у розглянутих вище країн. Проте, побудова індексу така, що 

обов’язково мають бути країни, які за рахунок цього підвищать свій рівень 

безпеки. Для ресурсної безпеки у 2016 році можна виділити такі країни, як: 

Швейцарія (1,12), Бельгія (1,11), Франція (1,08).  

Розгляд промислово-сервісної безпеки також вказав на значне зниження 

для європейських країн у 2016 році. Однак, були і ті, що підвищили 

відповідний індекс. До них можна віднести такі країни як: Сан-Марино (1,06), 

Швейцарія (1,06), Білорусь (1,06), Монако (1,06), Мальта (1,05), Ірландія 

(1,04), Ліхтенштейн (1,03), Люксембург (1,03), Ісландія (1,03), Нідерланди 

(1,02), Швеція (1,01), Естонія (1,01), Андорра (1,01). Як бачимо, до списку 

належать достатньо малі країни, у яких легко досягти високих показників 

інформатизації, впровадження нових технологій комунікації, електронного 

уряду тощо. 

Естонія (1,05), Велика Британія (1,03), Данія (1,02) є лідерами з даними 

на 2016 рік за індексом фінансово-макроекономічної безпеки. Ці країни мають 

відносно низькі боргові зобов’язання, стабільні економіки. 

Нарешті з рівнем соціальної безпеки на 2016 рік у лідерах Монако (1,08), 

Бельгія (1,07), Сан-Марино (1,07), Люксембург (1,04), Фінляндія (1,02), 

Андорра (1,02), Іспанія (1,01), Франція (1,00). 

Отримані значення показників індексу економічної безпеки дозволяють 

провести кластерний аналіз країн, зокрема, класифікувати держави в 

залежності від їх реакції та бюджетні, фінансові, енергетичні чи інші шоки. 

Кластерний аналіз дозволяє виявити значущі природні угруповання даних. 

Залежно від обраної методології проведення кластерного аналізу можуть 

виходити різні результати. 

Для подальшого аналізу поділимо країни безпосередньо за географічною 

та економічною приналежністю. Це дозволить проаналізувати стан 

економічної безпеки за регіонами Європи (рис. 3.18).  
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Проведений аналіз дозволяє визначити, що рівень економічної безпеки 

країн Північної безпеки перевищує інші групи. Такий результат 

підтверджується описаним вище фактом, що у цих країнах проживаються 

найщасливіші люди. Трохи поступається цим країнам держави Західної 

Європи. Третє місце посідають країни Південної Європи. Східно-європейські 

країни мають нижчий за середньоєвропейський рівень економічної безпеки. 

Нарешті, найгірші показники у країн Чорноморського басейну. Таким чином 

виявляється, що рівень країн-сусідів є визначальним при аналізі економічної 

безпеки. 

Другий підхід до кластеризації полягав у побудові таблиці з Евклідовими 

відстанями між спостереженнями для кожної країни на основі даних табл. 

3.23, після чого шляхом мінімізації відстаней було сформовано 6 кластерів. Як 

ми бачимо, дані кластери поєднують в собі країни відносно однакового рівня 

економічного розвитку (табл. 3.24). Найбільш розвинені відносяться до 

кластерів 2, 4, 5 та 6, найменш розвинені до кластеру 1. 

 
Рис. 3.18. Динаміка індексів безпеки за регіонами Європи. 

Джерело: побудовано автором. 
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Нарешті, третій підхід базується на кластеризації країн на основі 

середнього рівня економічної безпеки. За допомогою цієї методики отримуємо 

таку класифікацію країн (табл. 3.25). 

Після аналізу динаміки показника економічної безпеки для конкретних 

країн слід перейти до визначення зовнішнього впливу на нього. В першу чергу, 

такий вплив пов’язаний з уніфікацією економічних циклів у країнах, а тому 

слід приділити увагу тому, як ці цикли можна визначати та прогнозувати. Це 

завдання буде розглянуто у наступному підрозділі.  

 

Таблиця 3.24 

Розподіл країн за кластерами 

Кластер Країни 

1 Азербайджан, Албанія, Вірменія, Казахстан, Македонія, 

Молдова, Україна 

2 Австрія, Андорра, Бельгія, Данія, Естонія, Норвегія, Сан-

Марино, Франція 

3 Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Польща, 

Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Чорногорія 

4 Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Латвія, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Португалія, Словенія 

5 Греція, Італія, Кіпр, Литва, Сербія, Словаччина, Угорщина, 

Хорватія, Чеська Республіка 

6 Ісландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Сан-Марино, 

Фінляндія, Швейцарія, Швеція 

Джерело: складено автором 
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Таблиця 3.25 

Розподіл країн за кластерами 

Кластер Опис кластеру Країни 

1 Найвищий індекс 

економічної безпеки  

Андорра, Велика Британія, Данія, 

Ірландія, Люксембург, Мальта, 

Нідерланди, Норвегія, Сан-Марино, 

Швеція 

2 Індекс економічної 

безпеки вище 

середнього  

Австрія, Бельгія, Білорусь, Естонія, 

Ісландія, Ліхтенштейн, Німеччина, 

Російська Федерація, Словенія, 

Фінляндія, Франція, Швейцарія 

3 Індекс економічної 

безпеки на середньому 

рівні  

Греція, Іспанія, Казахстан, Кіпр, 

Латвія, Литва, Португалія, Румунія, 

Сербія, Словаччина, Угорщина, 

Хорватія, Чеська Республіка, 

Чорногорія 

4 Індекс економічної 

безпеки нижче 

середнього  

Азербайджан, Болгарія, Грузія, Італія, 

Македонія, Польща, Туреччина 

 

5 Індекс економічної 

безпеки найнижчий  

Албанія, Боснія і Герцеговина, 

Вірменія, Молдова, Україна 

Джерело: складено автором 

 

3.3. Моделювання впливу глобалізації та циклічності світової 
економіки на економічну безпеку держави 

У сучасному світі розвиток неможливий без криз. Якщо є можливість 

вільно та практично миттєво переміщати фактично по всьому світу величезні 

суми коштів, то спекулянти можуть грати з вартістю всіх товарів та активів, 

що призводить до значної нестабільності цін та формування різноманітних 
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«бульбашок». Особливого удару така ситуація наносить експортно-

орієнтованим країнам, коливання цін на товари експорту яких є надзвичайно 

великим. Раптове зниження цін на експортний товар призводить до обвалу 

всієї економіки країни, і цей стан посилюють фінансові спекулянти, які, 

побачивши економічний спад, перестають покладатися на валюту країни, від 

чого її вартість стрімко падає. Це, в свою чергу, призводить до збільшення 

відсоткової ставки, швидкого зростання національного боргу. 

Глобалізація збільшує вразливість країн до коливань на міжнародних 

ринках [420]. На думку Дж. Пронка глобалізація збільшує споживання та 

виробництво, що поєднується з нерівним доступом до ресурсів [449]. 

Процес глобалізації значно посилився за останні два десятиріччя через 

інтеграцію до світового господарства Китаю, Індії, країн колишнього СРСР 

[37]. Це сприяло збільшенню на 700 млн. осіб робочої сили, яка не зайнята у 

сільському господарстві. Очевидно, що це мало б призвести до бурхливого 

розвитку сфери послуг, зокрема, торгівлі, комунікацій, транспорту, 

формування нових типів зв’язків між суб’єктами економіки [75]. 

Одним з важливих факторів розвитку глобалізаційних процесів є 

зниження транспортних та комунікаційних витрат. Зокрема, за останні 40 

років ціна морського фрахту зменшувалася в середньому щорічно на 0,4%, 

пасажирських та авіаперевезень – на 2,5%, міжнародних телефонних 

дзвінків – на 6,7% [390]. ТНК відіграють важливу роль у забезпеченні 

задовільного економічного зростання у країнах, що розвиваються, [384] 

завдяки відкриттю філій та нових заводів у місцях, які вони вважають 

найбільш прибутковими. 

Проте ступінь глобалізації світу набув вже такого стану, коли неможлива 

криза лише в декількох країн. Звичайно, можна навести приклади значних 

економічних потрясінь у окремо взятій, але достатньо закритій, державі. 

Наприклад, фінансова неспроможність уряду Венесуели приборкати інфляцію 

призвела до зубожіння та міграції населення у 2018 році. У КНДР відсутність 

механізмів торгівлі неодноразово призводила до голоду у 1990-2000-х роках. 



255 
 

 
 

Однак, такі приклади залишаються поодинокими і пов’язані виключно з 

закритістю відповідних економік.  

Для ілюстрації розглянемо динаміку індексу глобалізації у світі (рис. 

3.19). Він складається з трьох частин: індекс економічної глобалізації, індекс 

політичної глобалізації, індекс соціальної глобалізації.  

 

Рис. 3.19. Індекси глобалізації у світі. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [459]. 

 

Економічна глобалізація підрозділяється на торговельну та фінансову 

глобалізацію. Торговельна глобалізації включає змінні, що вимірюють обмін 

товарами та послугами на великих відстанях, зокрема суму експорту і імпорту 

товарів як часток від ВВП, сума експорту та імпорту послуг як частку від ВВП 

та показник, що вимірює диверсифікацію торгових партнерів у торгівлі 

товарами. Фінансова глобалізація вимірюється потоками капіталу та запасами 

іноземних активів та зобов'язань. 

Соціальна глобалізація підрозділяється на міжособистісну, інформаційну 

та культурну глобалізацію. Міжособистісна глобалізація розраховується на 

основі чотирьох змінних: міжнародний голосовий трафік, міжнародні 
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фінансові перекази, міжнародний туризм та частка іноземних громадян в 

країні. Інформаційна глобалізація вимірюється такими змінними: патентні 

заявки, подані нерезидентами, сума іноземних та іноземних студентів. 

Культурна глобалізація розраховується на основі кількості податкових заяв від 

нерезидентів та всесвітньовідомих брендів, фізично присутніх у країні, 

наприклад, на основі кількості ресторанів McDonald's та магазинів IKEA. 

Політична глобалізація вимірюється за допомогою змінних, що 

характеризують участь у миротворчих місіях ООН та кількість посольств у 

країні. Цікавим аспектом є те, що фінансова криза 2008 року фактично не 

вплинула на політичну та соціальну глобалізацію.  

Аналіз показує, що величина індексу глобалізації зросла з 1970 до 2015 

року більше, ніж на 50%. Якщо на початку цей індекс та його складові 

коливалися навколо 40, то наразі ці величини перевищують 60. Однак якщо 

рівень політичної та соціальної глобалізації постійно зростає, то рівень 

економічної в останні роки навіть зменшився. Після фінансової кризи 2008 

року спостерігається поступове незначне його зменшення, що пов’язано з 

введенням протекціоністських заходів у країнах, гонкою девальвацій, що 

спостерігалася після кризи, зменшенням довіри до долара США як платіжного 

засобу.  

Якщо ж економіка є відкритою, а фактично, всі 156 учасників СОТ 

функціонують саме в ній, то будь-які кризові явища в одній країні достатньо 

швидко розповсюджуються по всьому світу. У сучасному світі досить великим 

є розподіл праці, що вимагає наявності вільної торгівлі між країнами. 

Внаслідок цього, стимулювання попиту у одній країні чи групі країн не може 

призвести до виходу зі світової кризи. Згадаємо, як фінансові негаразди на 

боргових ринках Східної Азії у 1997-1998 роках призвели до фінансової кризи, 

що сприяла дефолту низки країн, значної девальвації валют та зміни 

економічних моделей у багатьох державах. Аналогічні потрясіння відбулися 

після, так званого, краху доткомів у 2000 році, що вивело значні кошти у нові 

проєкти у нерухомості, де почала формуватися нова «бульбашка». Вона 
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вибухнула у 2008 році у США, що призвело до катастрофічного падіння 

попиту, яке вдалося послабити лише, так званим, кількісним пом’якшенням, 

або фактично, знеціненням всіх валют світу. У той час українська гривня 

послабилася на 60 відсотків, аналогічні процеси відбувалися й у інших 

державах.  

Такі кризи є, очевидно, не тільки притаманною рисою ринкової 

економіки, але й тенденціями соціального, політичного та інформаційного 

розвитку людства. Проте, слід розуміти, що наявність передумов для 

формування світових криз є загрозою для економічної безпеки всіх країн світу, 

оскільки це веде до наростання соціальної, військової напруженості, введення 

спеціальних заходів в економіці, що призводять до протекціонізму та ізоляції. 

Вже довгий час загрози військового розв’язання світових проблем реально не 

вирішуються, спостерігається лише намагання їх локалізувати. Однак, така 

позиція ніяк не сприяє зменшенню військових конфліктів, виходу з-під 

контролю великих регіонів, що було продемонстровано при створенні так 

званої Ісламської держави. Поточна ситуація на Близькому Сході є очевидною 

реакцією на звичайні соціальні, економічні та релігійні проблеми, 

несправедливість розподілу ресурсів, неможливість побудови соціально 

справедливих суспільств.  

Таким чином, проблема визначення ролі зовнішнього впливу на 

економіку однієї країни є надзвичайно важливим для формування політики 

держави, захисту її національних та економічних інтересів. Як правило, аналіз 

прямих загроз країні може бути в цілому оцінений. Наприклад, окупація 

території України у 2014 році сприяла розвитку методів оцінки втрат від 

протиправних дій країни-агресора. В той же час, оцінка загроз від циклічного 

розвитку світової економіки, від руйнівних економічних та фінансових криз 

ще є предметом дискусії науковців.  

Будь-яка криза є значною загрозою стабільності розвитку всіх країн. Вони 

можуть мати або внутрішнє, або зовнішнє походження, створюються у 

приватному, державному секторі, або обумовлені зовнішніми причинами. На 
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сьогодні, кризи спостерігаються у різних формах та розмірах, можуть швидко 

поширюватися через кордони. Вони часто вимагають негайних і всебічних 

заходів у відповідь, а також суттєвих змін у фінансовому секторі та бюджетній 

політиці, що вимагає глобальної координації політик. 

Фінансова криза часто асоціюється з одним або декількома з наступних 

явищ: істотними змінами в обсязі кредитів та цін на активи, руйнуванням у 

сфері фінансового посередництва та постачання зовнішнього фінансування 

для різних суб'єктів в економіці, великомасштабними дисбалансами, і значною 

державною підтримкою. З цієї причини, фінансові кризи, як правило, є 

багатовимірними подіями, які не можуть бути охарактеризовані за допомогою 

одного індикатора. 

В той же час дослідники не можуть вказати однозначні точні причини 

криз [45]. Багато вчених використовують поняття «ірраціональних» чинників 

криз, які включають в себе раптові банкрутства банків, пірамідальне 

поширення негативних зовнішніх ефектів на фінансових ринках, обмеження 

арбітражу під час стресу тощо. Ще однією з передумов фінансових криз часто 

передують фондові та кредитні буми, які лопаються при початку кризи. 

На сьогодні не розроблено жодного доведеного набору індикаторів, який 

би зміг адекватно показувати наближення нових криз [303]. Розвиток методів 

прогнозування кризисних явищ спостерігається з 1980-х років. Для 

прогнозування валютних криз застосовувалися структурні моделі [279], аналіз 

часових рядів, логіт/пробіт моделі [331, 348], панельні регресії. Такі моделі 

були достатньо успішними, якщо одночасно спостерігалася фундаментальна 

складова кризових явищ. Однак з часом, фундаментальні фактори не встигали 

передбачити точно початок кризи, тому вчені вирішили сконцентруватися на 

так званих сигнальних методах. Основна ідея полягала у розрахунку певних 

індикаторів та порівнянні їх з певними граничними значеннями. 

Перші моделі базувалися на вивченні макроекономічних дисбалансів. 

Г. Камінськи та К. Рейнхарт [388] показали, що зростання ставки 

рефінансування та кредиту робить настання банківської кризи більш 
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ймовірним. Пізніше автори [363] розробили широкий набір місячних 

індикаторів, який мав допомогти передбачати валютну та банківську кризи. 

Наступне покоління моделей більше фокусувалося на зовнішніх кризах. 

У цих моделях бюджетний дефіцит, державний борг, інфляція і реальне 

зростання грошової маси часто виявлялися незадовільними індикаторами 

кризи. Дуже часто кризі передувало швидке підвищення реального обмінного 

курсу, зростання дефіциту рахунку поточних операцій, зростання внутрішніх 

кредитів, а також зростання цін на акції. 

Пізніші моделі показали, що комбінації змінних можуть допомогти 

ідентифікувати ситуації фінансового стресу та загроз. У роботі [349] автори 

виконали мета-аналіз на основі 83 наукових робіт, згідно з якими темп 

зростання кредитів, валютних резервів, реальний обмінний курс, зростання 

ВВП, і поточного рахунку до ВВП є найбільш часто значимими показниками. 

Кризі, як правило, передував дещо більший дефіцит рахунку поточних 

операцій в порівнянні з історичними середніми, хоча кредитні тенденції 

залишалися більш важливим індикатором. На думку авторів, «зовнішньої 

змінною» як індикатором кризи може бути сальдо поточного рахунку [292] , а 

«внутрішньою змінною» – розмір виданих кредитів. 

Загалом, швидке зростання кредитів і цін на активи визнається найбільш 

надійним показником наближення фінансової кризи: майже 80 відсотків криз 

можна передбачити на основі кредитного буму в річному горизонті, в той час 

як помилкові позитивні сигнали видаються тільки близько 18 відсотків часу 

[281]. 

Останні дослідження підтверджують, що зростання кредитування є 

найбільш важливим, але все ж недосконалим індикатором. Багато з 

показників, таких як різке зростання цін активів, стійке погіршення 

торговельного балансу, помітне збільшення банківського левериджу, 

втрачають значимість як одна з умов наближення кризи. 

Загалом, на основі ретроспективного аналізу динаміки макроекономічних 

змінних відносно їх середніх значень були зроблені висновки щодо 
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можливостей передбачення настання криз [490]: 

• Сукупна пропозиція трохи вище норми якраз перед кризою, але різко 

падає після цього. Фаза буму може бути трохи більшою в країнах з 

економікою, що розвивається. Тривалий спад є типовим. 

• Інфляція близька до нормального якраз перед кризою, але різко падає 

після цього. Реальні процентні ставки є типовими перед кризою, але 

можуть суттєво зрости після неї, причому ефект сильніший в країнах, 

що розвиваються. Дефляційний тиск є сильним. 

• Рівень державного боргу нормальний якраз перед кризою, але різко 

зростає після цього з широким діапазоном для різних країн. Криза має 

несприятливі фіскальні наслідки. 

• Зростання внутрішніх кредитів перед банківською кризою, як правило, 

набагато вище, ніж зазвичай. Зрушення дуже сильні в розвинених 

країнах і є статистично значущими. Кредитний бум, як правило, передує 

банківській кризі. 

Основна проблема, яка може стояти перед дослідником при 

прогнозуванні та аналізі економічної ситуації як у країні, так і світі, є 

правильна ідентифікація початку кожної фази циклу, й, відповідно, початку 

нової кризи. Це питання досі викликає суттєві суперечки вчених, адже навіть 

при сучасному розвитку статистичної науки різні дослідники по-різному 

визначають наявність нової фази світового циклу. Наразі відсутнє однозначне 

тлумачення зміни фаз циклу, а значить, і довжини циклу. З останньою 

величиною взагалі пов’язані найбільші проблеми у формалізації задачі 

виділення циклів, адже навіть у ретроспективному аспекті немає однозначного 

тлумачення точок початку та кінця циклу: ці величини визначаються досить 

наближено.  

Звичайно, наявна ситуація не влаштовує тих, хто вважає за необхідне 

розробити модель для визначення довжини циклів, а також часу зміни їх фаз. 

У певних роботах [66] була зроблена спроба розробки такого механізму за 

допомогою Марковських ланцюгів. Проте такий механізм, з одного боку, є 
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досить громіздким та важким у використанні, а з іншого боку, не має обмежень 

на зміни фаз циклу, що не дозволяє говорити про класичне визначення циклу. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. багато учених приділяли увагу теорії 

економічних криз і циклів: В. Джевонс, Р. Макдональд, Т. Уільямс, 

(Великобританія), Ж. Лескюр, А. Афтальон, М. Ленуар (Франція), А. 

Шпитгофф, К. Каутський (Німеччина), Т. Веблен (США), К. Віксель (Швеція), 

В. Парето (Італія), А. Парвус (Росія) [12]. 

Як відомо, під економічним циклом розуміється коливання з постійним 

визначеним періодом. Як правило розглядають наступні найважливіші види 

циклів [183]: 

• складський цикл Кітчіна довжиною 3-4 роки; 

• інвестиційний цикл Жуглара довжиною 7-11 років; 

• інфраструктурний інвестиційний цикл Кузнеця довжиною (15-25 років); 

• цикл Кондрат’єва довжиною 45-60 років; 

• цикл Форрестера довжиною 200 років. 

Логіка запропонованих довжин циклу визначається лише розумінням 

авторами часу, необхідного для зміни того чи іншого товару, виробничих 

фондів чи економічної моделі. Однак, слід зазначити, що всі ці розробки 

базувалися на даних кінця XVII- початку XX століть. Проте швидкість 

економічних змін, впровадження нових технологій повністю змінило уявлення 

про те, як саме змінюються фази циклу, яка їх реальна довжина. Дійсно, якщо 

у XVIII-XIX століттях уряди країн реально не досліджували вплив циклічних 

коливань, а значить, і не реагували на них, то можна було говорити про 

відносну чистоту наукового аналізу довжини криз. Однак, вже у XX-му 

столітті після Великої Депресії уряди почали використовувати різні механізми 

для уникнення криз чи їх нівелювання.  

Очевидно, що такі дії не могли не вплинути на реальну економіку, на 

поведінку людей, які змінили свої очікування щодо частоти криз та їх 

руйнівних наслідків. Хоча такі дії не змогли привести до повної відміни 
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економічних криз, проте вони суттєво змінили їх частоту та нові очікування 

людей. Зокрема, якщо раніше люди боялися кризи внаслідок тимчасової 

втрати роботи та подорожчання життя, то на сьогодні населення очікує лише 

надзвичайно страшні кризи у глобальному масштабі з руйнівною силою.  

Також, слід розуміти, що у світі внаслідок процесів глобалізації 

відбувається процес синхронізації кризових явищ. У роботі [419] проведено 

аналіз рівня синхронізації економічного зростання у 185 країнах світу. Було 

показано, що високий рівень синхронізації спостерігався з 1990 до 2011 року. 

Глобальні потрясіння та шоки пояснили близько 77% зростання дисперсії ВВП 

у розвинутих країнах Європи. В той же час регіональні шоки відігравали більш 

значну роль у країнах СНД, Азії, Африці та Близькому Сході. Результати 

засвідчили більш високий рівень синхронізації у промислово розвинутих 

країнах. Також, варто відмітити, що відповідно до висновків роботи світова 

фінансова криза призвела до збільшення глобальної синхронізації 

економічного зростання, але рівень синхронізації зменшився на початку 

відновлення. 

На основі аналізу [373] динамічної факторної моделі загальної рівноваги 

щодо 106 країн з усіх континентів за 1960-2010 роки було визначено, що 

коливання в основних макроекономічних показниках можна пояснити за 

допомогою 4 чинників:  

• глобальні фактори, що включають широкий спектр спільних елементів 

в коливаннях між країнами,  

• регіональні фактори, які включають спільні елементи у циклічних 

коливань в країнах в тому чи іншому регіоні;  

• державні фактори, які характерні лише для деякої країни; 

• залишкові фактори, які пов'язані з елементами коливань окремих 

змінних, які не можуть бути віднесені до інших факторів. 

З середини 1980-х років важливість саме регіональних факторів помітно 

зросла в поясненні економічних циклів, особливо в регіонах, в яких 

спостерігалося різке зростання внутрішньо-регіональної торгівлі та 
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фінансових потоків. Ці тенденції особливо характерні для 

північноамериканських, європейських країн, країн Океанії та Азіатського 

регіону. З іншого боку, важливість глобального фактору знизилася за той же 

період, а ступінь міжнародної синхронізації циклів фактично не змінилася за 

останню чверть століття. Ці закономірності справедливі не тільки для 

виробництва, але і для споживання та коливань інвестицій. Такі висновки 

авторів суперечать основній думці вчених про синхронізацію бізнес-циклів в 

епоху глобалізації. Саме регіональні фактори, а не глобальні, стали рушійною 

силою економічних циклів в останній час.  

На думку Б. Данилишина [39] узагальнення причин виникнення 

фінансових криз дає змогу виокремити основні з них: 

• асинхронність розвитку фінансового й реального секторів 

економіки; 

• неврахування інвесторами системних ризиків на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; 

• зростання дисбалансів між обсягами заощаджень та інвестицій; 

• тривала дефіцитність поточного рахунку платіжного балансу через 

домінування споживчого імпорту й надмірних платежів за 

зовнішнім боргом; 

• надання високоризикових кредитів із використанням "плаваючих" 

кредитних ставок; 

• надання інвесторам неповної або недостовірної інформації; 

• знецінення вартості заставленого майна (насамперед нерухомості). 

На думку Національної комісії США з розслідування причин фінансової 

кризи [493] слід виділити 5 етапів фінансової кризи: 

1. Серія попередніх шоків, які спостерігалися з серпня 2007, після чого 

розпочалося повільне економічне звуження до серпня 2008 року, 

підвищення ролі проблем з ліквідністю, внаслідок чого збанкрутували 

три великі фінансові інститути.  
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2. Серйозний фінансовий шок у вересні 2008 року, під час якого 

збанкрутували або змінили їх інституційну структуру 10 великих 

фінансових інститутів. 

3. Фінансова паніка і початок великого спаду в реальному секторі 

економіки в останні місця 2008 року. 

4. Кінець фінансового шоку, паніки, і масові звільнення на початку 2009 року.  

5. Продовження та поглиблення спаду в реальному секторі економіки, 

початку фінансового оздоровлення та відновлення. 

Один з класиків економічної теорії у США А. Бернс [285], який 8 років 

очолював ФРС, розділив макроекономічні показники на три категорії. До 

першої частини він відніс проциклічні, тобто такі, що зростають разом з 

економічним зростанням (сукупне виробництво, виробництво за секторами, 

прибутки від занять бізнесом, грошові агрегати, швидкість обігу грошей, 

короткострокові ставки відсотка, рівень цін). До антициклічних факторів, 

тобто таких, що зростають при економічному спаді, він відніс запаси готової 

продукції, запаси факторів виробництва, рівень безробіття, рівень банкрутств. 

Ациклічним, тобто таким, що не залежить від фази економічного циклу, А. 

Бернс вважав рівень експорту США. 

Світова фінансова криза 2008 року поставила питання про роль фінансів 

у запобіганні макроекономічних коливань. Недостатньо розвинута фінансова 

система у країнах з низькими доходами не дає достатніх інструментів для 

домогосподарств, підприємств та уряду для диверсифікації ризиків та захисту 

непередбачуваних подій. З іншого боку, країни зі значною фінансовою 

системою надають значний леверидж для її агентів, що призводить до 

зростання ризиків та зниження стабільності. Таким чином, великий розмір 

фінансової системи може бути причиною для глобальної кризи [466]. Аналіз 

60 країн показує, що зв’язок між розміром фінансової системи та 

волатильності можна представити у вигляді U-форми. Це означає, що 

волатильність економічного зростання починає суттєво зростати, коли кредит 

приватного сектору досягає 100% від ВВП [329]. 
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Однак, вже у другому кварталі 2018 року світова заборгованість досягла 

суми 247 трильйонів доларів [356], що перевищує світовий ВВП у 3,2 рази. На 

розвинені економіки припадає головна частина світового боргу – 178,3 трлн. 

дол. Проте решта боргів є вкрай загрозливою частиною для країн, що 

розвиваються. Очевидно, що посилення монетарної політики, яке починається 

фактично на всіх ринках після періоду «кількісного пом'якшення» у 2009-2014 

роках створює передумови для формування нової кризи.  

Фінансова криза 2008 року також підняла дискусію про стійкість моделі 

економічного зростання. Це призвело до розуміння необхідності зміни 

структури світової економіки, що мало б призвести до створення нових 

крупних ринків [89]. Криза викрила серйозні недоліки у регуляторній на 

наглядовій системі за роботою банків [320], показала невідповідність між 

теоретичними принципами Базельської угоди та практичним застосуванням у 

86 країнах світу. 

Очевидно, що зростання, основане виключно на експортній моделі або 

кредитній моделі неможливо у теперішній час. Це вимагає створення 

абсолютно нової моделі, яка була б стійка принаймні найближчі 30-50 років. 

На думку експертів [258] така модель має базуватися на трьох умовах: 

1. Основою моделі має стати значний розвиток вільної торгівлі. 

2. Опора на внутрішні джерела фінансування буде сприяти 

пом'якшенню 

зовнішніх факторів та зробить внутрішню фінансову систему більш стійкою 

до глобальних фінансових потрясінь.  

3. Розважливе регулювання макроекономічної політики має бути 

більш активним у русі капіталів, особливо у експортно-орієнтовані 

підприємства. 

Однак, на практиці спостерігаються абсолютно протилежні тенденції. 

Зокрема, вихід Великої Британії з ЄС звужує можливості загальних ринків, 

прихід до влади у США, Мексиці, Бразилії та інших країнах керівників з 

протекціоністськими поглядами сприяє обмеженню вільної торгівлі. Як 
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показує практика, опора лише на внутрішні джерела фінансування сприяє 

гальмуванню процесів економічного зростання. Нарешті, замість сприяння 

вільній конкуренції, країни все більше намагаються захистити свої експортно-

орієнтовані підприємства. Таким чином, у світі відбувається певний процес 

деглобалізації, який може закінчитися або створенням окремих торгових зон, 

або глобальною війною. Для формування адекватної економічної політики 

необхідно розуміти, які підстави існують в світі для поліпшення ситуації. У 

цьому контексті видається важливим аналіз зміни економічних циклів на 

майбутнє. 

Особливою проблемою довгострокового прогнозування є виділення 

циклів різної довжини. Якби всі цикли були заздалегідь визначеної довжини, 

якби їх об’єктивному проявленню не заважали численні фактори, то можна 

було б говорити про можливість математичного визначення груп циклів.  

Фактично, для визначення циклів різної довжини слід мати ряд 

спостереження достатньої кількості. Наприклад, для визначення циклу 

довжиною 45 – 60 років (довгі хвилі Кондрат’єва) слід аналізувати ряд 

принаймні з 200-300 спостереженнями. Оскільки при виділені циклів 

оперують річними даними, то необхідно мати динаміку деякого економічного 

процесу у співставних цінах за 300 років, чим не може похвалитися 

статистичне управління жодної держави світу. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку статистики неможливо 

виключно математичними методами визначити цикли з великою довжиною 

хвиль. Фактично, володіючи лише більш-менш достовірними та співставними 

спостереженнями лише за 100 – 120 останніх років можна говорити про 

виділення малих та середніх циклів. Проте слід зазначити, що потрібна 

статистика існує лише в деяких країнах. Геополітичні перерозподіли 90-х 

років ХХ століття, створення нових держав змушують визнавати 

неможливість всебічного аналізу та комплексної перевірки будь-якого методу 

на реальних даних. 
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В незалежній Україні статистичні дані ведуться з 1992 року, що взагалі 

унеможливлює визнання довгих і середніх циклів. В той же час, саме питання 

виділення таких циклів залишається актуальним. Хоча вчені – теоретики 

виділяють декілька циклів з довгими хвилями, їх класифікація не має 

формального підґрунтя, що унеможливлює застосування цих методів у 

майбутньому. 

Слід визнати, що економічні знання поки що не дають можливість до 

чіткого виділення фаз циклів як у одній країні, так і у світі, в цілому. Можна 

вважати, що будь-яка теорія, яка може з’явитися у найближчому майбутньому, 

буде приречена на невдачу. Основною причиною цього є те, що уряди країн 

при прогнозі економічного спаду вживатимуть заходів для усунення цієї фази 

на декілька років, що фактично спростує відповідну теорію. 

Надзвичайно цікавим є дослідження взаємовпливу різних циклів у різних 

країнах. Зрозуміло, що дослідники ХХ ст. в першу чергу досліджували 

економіку індустріально розвинутих країн, проте зараз стає очевидно, що 

значний розвиток міг існувати лише внаслідок наявності бідних країн. 

Фактично, поточна економічна криза виникла внаслідок підвищення ролі так 

званих «бідних» країн ХХ ст.: Китаю, Індії, країн Східної Азії, Африки тощо. 

Проте такий аналіз дуже важко зробити через описані вище статистичні 

проблеми. 

Проблема прогнозування початку кризи може бути сформульована 

наступним чином. Для часового ряду необхідно передбачити наявність кризи 

за допомогою бінарної змінної у певний період часу. Якщо прогноз дає 

позитивний результат, то попередній період часу позначається як «період 

загрози». Очевидно, що при ретроспективному аналізі, позначення певного 

періоду як загрозливого, може бути помилковим з двох причин: 
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1) Модель невірно визначає початок кризи; 

2) Модель вірно визначає наявність кризи, проте уряди чи інші 

організації використали свої повноваження для уникнення початку 

рецесії. 

Другий варіант є найбільш небезпечним для економіко-математичного 

моделювання, оскільки не може врахувати в достатній мірі всі заходи, що 

сприяли уникненню кризи. Зокрема, події 2008-2013 років, коли ФРС США 

прийняли безпрецедентні заходи щодо «кількісного пом’якшення», зробили 

добру частину адекватних моделей, з точки зору моделювання, 

неприйнятними на практиці. 

Таким чином, на нашу думку оптимальним варіантом при практичному 

довгостроковому прогнозуванні є застосування моделей, що виділяють лише 

один вид циклів на основі динамічного виділення тренду. Стандартний 

економетричний підхід у визначенні циклічності полягає у тому, що від 

часового ряду віднімається значення довгострокового тренду. В результаті 

позитивні значення свідчать про стадію розвитку, негативні – про стадію 

спаду. Проте такий аналіз дозволяє лише класифікувати періоди у 

довгостроковій перспективі. Розглянутий нижче підхід має за мету зробити 

класифікацію періодів, а також запропонувати прогноз розвитку циклів. 

Якщо дослідник має часовий ряд достатньої довжини, то для 

ідентифікації циклів можна спробувати скористатися наступним алгоритмом: 

1. Побудувати регресію виду 0 1t ty a a t ε= + + , 

де t  – тренд; 

0 1,a a  – коефіцієнти регресії; 

tε  – збурення моделі,  

для групи, що містить n  перших спостережень.  

2. Повторити п. 1, змінюючи вибірку на 1 часовий період. 

Наприклад, якщо спочатку будувалася регресія по спостереженням з 1 по 10, 
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то далі будується регресія для спостережень з 2 до 11, потім – з 3 до 12 тощо. 

Процес закінчується коли остання регресія включає останнє спостереження. 

3. Аналізується величина коефіцієнту 1â , для чого його значення для 

всіх оцінених регресій записуються у новий часовий ряд. Постійне 

перевищення елементів новоутвореного ряду над середнім значенням тренду 

свідчить про позитивну фазу циклу, обернена ситуація – про негативну. Під 

середнім значенням тренду як правило розуміють нахил тренду у 

довгостроковій перспективі, який побудований по всіх спостереженнях. 

Описаний спосіб дозволяє наближено ідентифікувати фази економічного 

циклу. Проте цей спосіб має декілька недоліків: 

1. При аналізі номінальних величин зростання коефіцієнту 1â  може 

відбуватися навіть за спадної фази циклу. Для усунення цього недоліку слід 

користуватися виключно величинами, нормованими на індекс інфляції чи 

знецінення. 

2. Якщо метод і визначає деяку фазу циклу, то після її ідентифікації 

проходить ще n  років, тобто дослідник отримає інформацію про це з великим 

запізненням. Це дійсно є значною проблемою для актуальних розрахунків. З 

іншого боку, це не заважає використовувати метод для ідентифікацій циклів 

за попередніми даними. Якщо потрібно зробити прогноз поточної ситуації, то 

можна рекомендувати зменшувати значення n , що дасть можливість 

зменшувати часовий інтервал, через який дослідник отримає інформацію про 

фазу циклу. Проте не слід забувати, що такий прийом може погіршити 

адекватність економетричної моделі. 

Основною перевагою методу безперечно є така: як правило, послідовність 

значень 1â  може бути легко спрогнозована стандартними методами, що дає 

можливість отримувати прогнози початкового часового ряду на майбутнє. 

Слід зауважити, що такий підхід вже намагалися використовувати раніше 

[233], проте за його допомогою не визначали циклічність економіки. 
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Зрозуміло, що використання цього методу розраховано саме на двофазову 

форму економічного циклу (зростання - падіння). Якщо є потреба розглянути 

іншу форму циклу (3-х або 4-х фазний цикл), то слід застосувати інший 

алгоритм формалізації зміни параметра 1â . 

Спробуємо застосувати описану методику до економічних часових рядів. 

На жаль, отриманий вище індекс економічної безпеки є достатньо коротким 

для виділення циклів, тому для роботи було обрано декілька рядів, що являють 

собою ВВП на душу населення країн світу. Враховуючи неспівставність 

даних, всі значення були представлені у доларах США в цінах 2005 року [518]. 

Для більшості країн були використані різні статистичні показники з 1960 по 

2015 роки, проте частина країн має набагато меншу статистичну історію, 

наприклад Україна, тому через брак даних були використані всі наявні 

показники. Статистичні дані Німеччини виглядають не зовсім коректними 

через об’єднання Західної та Східної Німеччини у 1990 році, через що, 

починаючи з 1990 року наводиться сумарний ВВП фактично двох країн. 

Проте, враховуючи доволі незначний розмір ВВП Східної Німеччини у 

порівнянні з Західною Німеччиною, використання таких даних не повинно 

спричинити проблем при застосуванні методу. 

Виділення циклів відбувалося для значення 10n = . На основі проведених 

розрахунків були обраховані середні значення відхилення показника 1â  від 

середньосвітового рівня для всіх країн. Для початку проаналізуємо результати 

за групами держав світу. У табл. 3.26 наведено результати розрахунків за 

певними регіонами світу за трьома періодами: 1969-2015, 2006-2015, 2011-

2015. Такий поділ дає змогу проаналізувати зміну показників у різні періоди, 

а також передбачити, як саме буде розвиватися процес у найближчі роки. 
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Таблиця 3.26 

Середні значення відхилення коефіцієнтів 1â  від середньосвітового рівня 

Регіон За всі роки 
спостережень 

За останні 
10 років 

За останні 
5 років 

Поділ за регіональним принципом 
Африка на південь від Сахари 
(тільки країни, що 
розвиваються) -106,86 -111,33 -93,57 
Близький Схід та Північна 
Африка (тільки країни, що 
розвиваються) -72,08 -63,55 -55,63 
Єврозона 410,37 145,14 -18,69 
Європа та Центральна Азія 
(тільки країни, що 
розвиваються) 23,43 135,80 100,51 
Латинська Америка та 
Карибський басейн (тільки 
країни, що розвиваються) -12,02 20,21 61,40 
Південна Азія -95,20 -96,03 -67,33 
Східна Азія та Тихоокеанський 
регіон -30,10 85,14 149,28 

Поділ за рівнем доходів 
Країни з верхнім та середнім 
доходом -6,82 118,66 164,96 
Країни з високим доходом 436,27 248,71 90,33 
Країни з доходом нижче 
середнього  -91,28 -86,56 -59,93 
Країни з низьким доходом -118,97 -138,04 -115,07 
Країни з низьким і середнім 
доходом -59,48 -12,50 20,07 
Країни з середнім доходом -53,12 3,98 38,52 

Джерело: розрахунки автора 

 

Як бачимо, розвиток країн достатньо сильно змінився. Частина країн мала 

випереджаючі темпи зростання, до них можна віднести розвинуті країни 

Європи та Азії, високодохідні країни. З цих країн лише держави єврозони за 

останні 5 років показують загальмоване у порівнянні зі світом зростання. В 

той же час, темпи зростання таких країн за останні півстоліття були такими, 

що інші країні довгий час не могли їх наздогнати. Ситуація змінилася за 
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останні 10 років у Східній Азії (в основному за рахунок Китаю), Латинської 

Америки та країн з середнім доходом. Країни з низькими доходами тільки 

посилили економічну нерівність за останні періоди. 

Слід зазначити, що ситуація в цілому не сильно змінюється. На рис. 3.20 

наведено гістограми розподілів коефіцієнтів за весь час досліджень, за останні 

10 та 5 років. Як бачимо, якщо не враховувати тимчасові переходи між 

інтервалами на відрізку [-150; -75], картина майже не змінюється. Помітимо, 

що більшість країн світу постійно відстають у розвитку. До них належить від 

58 до 62% всіх країн. Асиметричність розподілу також показує той факт, що 

медіана належить інтервалу від -58,60 до -40,75, а середнє значення - від 29,66 

до 96,74. Таким чином, менша частина країн має суттєвий вплив на решту 

світу. Спробуємо його виділити. 

Для всіх країн визначимо періоди, у яких відбувалося зростання 

перевищення коефіцієнта 1â  над середньосвітовим рівнем. Такі періоди 

будемо називати фазою зростання для відповідної країни. Слід підкреслити, 

що йдеться не про саме економічне зростання, а про ситуацію, в якій ВВП на 

душу населення у постійних цінах зростав по відношенню до попереднього 

періоду. Відповідно, якщо такий показник знижувався, будемо говорити про 

фазу падіння. Якщо класифікувати всі періоди для країн, що мають історію 

спостережень за всі періоди, то виявиться значна мінливість таких фаз. 

Зокрема, за даними Світового банку повну історію спостережень мають 83 

країни. У 1970 році за наведеною методикою у фазі зростання знаходилося 42 

країни, тобто дещо більше 50%. Однак вже за даними 1971 року відсоток країн 

у фазі зростанні був майже 75%. Загальна картина може бути проаналізована 

за допомогою рис. 3.21. 
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Рис. 3.20. Розподіл країн світу за перевищенням коефіцієнта 1â  над 

середньосвітовим рівнем у різні періоди часу. 

Джерело: побудовано автором. 

 
Рис. 3.21. Динаміка відсотку країн, що визначені у фазі зростання. 

Джерело: побудовано автором. 
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Незважаючи на нафтову кризу початку 1970-х років, до 1985 року 

більшість країн знаходилися у фазі зростання, тобто перевищення темпів 

росту над світовим рівнем. Однак кінець 1980-х привів до суттєвого 

зменшення числа таких країн. В цей період відбувалася протилежна тенденція, 

коли світова економіка розвивалася швидше, ніж більшість країн. Очевидно, 

що це відбувалося за рахунок лише окремого числа найбагатших країн. Це є 

одним з пояснень геополітичних змін у той час. Тенденція знову змінилася на 

початку 1990-х років, але відсоток країн у фазі зростання почав зменшуватися 

у 1996 році, і поступово світ перейшов до фінансової кризи 1998 року, 

стагнації більшості країн. Нарешті, після 2006 року картина знову міняється, 

більшість країн починає розвиватися швидшими темпами. Зараз ми бачимо 

чергову зміну цього процесу. 

Якщо ж проаналізувати окремі країни, то тенденції будуть ще більш 

очевидними. Почнемо з флагмана світової економіки – США. На рис. 3.22 

наведено динаміку фаз зростання та падіння для цієї країни. 

 

 
Рис. 3.22. Динаміка фаз зростання та падіння для економіки США за 

наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором. 
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Як бачимо, ця країна більшість періодів знаходилася у негативній фазі. 

Особливо відчутною втрата лідерства спостерігалася протягом 2001-2012 

років, що в цілому і призвело до нових геополітичних викликів. Залишаючись 

на достатньо високому рівні, США ще не змогли відновити зростання ВВП на 

душу населення більше, ніж в середньому по світу. 

Зовсім інша картина у Китаю (рис. 3.23), який тільки в середині 1990-х 

почав рухатися швидше за світову економіку. Внаслідок набутої швидкості 

зростання Китай ще певний час зможе рухатися за інерцією, проте тенденція 

до зміни тренду вже намітилася. Також слід відзначити два цікавих піки у 

розвитку ВВП на душу населення: у Китаї, як і у США вони спостерігалися в 

середині 1980 до початку 1990, а також в кінці 1996-2000 років.  

Для країн єврозони (рис. 3.24) ситуація теж схожа на розглянуті варіанти. 

По-перше, піки зростання відносяться саме до того ж часових періодів. По-

друге, більшу кількість періодів спостерігається процес втрати переваги у 

економічному розвитку, що взагалі з 2012 року є певним зменшенням цієї 

переваги.  

Для України (рис. 3.25) ситуація виглядає досить неприємно: абсолютну 

більшість періодів час відбувається падіння ВВП на душу населення у 

порівнянні з світовим рівнем. Враховуючи, що з 2009 року Україна 

знаходиться у негативній фазі, надій на вирівнювання ситуації поки немає.  

Дуже цікавою є ситуація з країнами Латинської Америки (рис. 3.26). Як 

бачимо, для цих країн характерні трохи інші піки у порівнянні, наприклад, зі 

США. Зокрема, піки кінця 1990-х характеризувалися глобальним падінням, 

однак піки кінця 1990-х вже були синхронізовані зі США. Також, можна 

зазначити, що у 2012-2013 році у США почалася позитивна фаза, а у країн 

Латинської Америки – навпаки спад. При цьому слід відмітити, що з 1983 по 

2008 за виключенням проміжку 1996-1999 років ці країни розвивалися 

повільніше за світовий рівень. 
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Рис. 3.23. Динаміка фаз зростання та падіння для економіки Китаю за 

наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором 

 

 
Рис. 3.24. Динаміка фаз зростання та падіння для економіки країн єврозони за 

наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 3.25. Динаміка фаз зростання та падіння для економіки України за 

наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором 

 

 
Рис. 3.26. Динаміка фаз зростання та падіння для економіки країн Латинської 

Америки за наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором 
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Ще цікавими для аналізу мають виступати країни-сусіди України. 

Подивимося на динаміку їх розвитку (рис. 3.27). З графіку видно, що Україна 

та Словаччина залишаються явними аутсайдерами регіону, розвиваючись або 

на рівні світу, або гірше за нього. В той же час, інші країни показують 

приблизно однакову динаміку, зростаючи приблизно на 100-150 дол. США у 

постійних цінах на душу населення щорічно. 

Таким чином, за допомогою запропонованого методу визначення 

циклічності на основі аналізу зміни тренду можна робити класифікацію 

часових періодів економік різних країн світу. Дослідження показало достатньо 

схожу структуру циклів країн Європи, що можна пояснити їх спільною 

економічною активністю в рамках Європейського Союзу. Більшість часових 

рядів показують спільне зростання в кінці 1980-х та кінці 1990-х років. Однак 

якщо, наприклад, у США ці періоди характеризувалися піками зростання 

коефіцієнтів, то аналогічні періоди у Латинській Америці характеризувалися 

мінімумами.  

 
Рис. 3.27. Динаміка зростання та падіння для економіки країн-сусідів України 

за наведеною методикою. 

Джерело: побудовано автором 

 

-800,00

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

П
ер

ев
ищ

ен
ня

 ко
еф

іц
ієн

ту
 н

ад
 

се
ре

дн
ьо

св
іто

ви
м 

зн
ач

ен
ня

м

BLR SLV HUN POL
ROU RUS TUR UKR



279 
 

 
 

Подальші дослідження можуть також бути пов’язані з тим, як пов’язані 

відповідні цикли та рівень економічної безпеки. Проведений у попередньому 

пункті аналіз динаміки економічної безпеки показав, що європейські країни 

мають схожу структуру, що дозволяє створювати додаткові механізми для 

виділення циклічності економіки.  

Висновки до розділу 3 

У даному розділі була презентована концепція розрахунку індексу 

економічної безпеки країни. На відміну від різноманітних сигнальних 

підходів, індекс економічної безпеки розраховується виключно на основі 

порівняння стану економіки з іншими країнами. Структурними складовими 

індексу економічної безпеки визначено індекси соціальної, макроекономічно-

фінансової, промислово-сервісної та ресурсної безпеки.  

За допомогою аналізу даних європейських країн були розраховані індекси 

економічної безпеки та її складових для періоду 1992-2017 років, 

проаналізована їх динаміка для основних блоків держав.  

Найвищий індекс економічної безпеки спостерігався у таких країнах як 

Андорра, Велика Британія, Данія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Норвегія, Сан-Марино, Швеція, в той же час найнижчий був у Албанії, Боснії 

і Герцеговині, Вірменії, Молдові та Україні. 

Представлений варіант методики досить легко адаптувати для розрахунку 

регіональної безпеки в рамках однієї країни чи міждержавного утворення. Це 

дає можливість у подальшому екстраполювати цю методику для визначення 

регіональної безпеки, у тому числі, в Україні. При необхідності визначення 

регіонального індексу економічної безпеки можливо застосовувати не весь 

спектр індикаторів, а тільки ті, що визначені для певної області. В той же час 

основний принцип розрахунку не змінюється. 

У дослідженні запропоновано методику визначення циклічності на основі 

аналізу зміни тренду, що дозволяє робити класифікацію часових періодів 

економік різних країн світу. Аналіз показав достатньо схожу структуру циклів 
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країн Європи, що можна пояснити їх спільною економічною активністю в 

рамках Європейського Союзу. Більшість часових рядів показують спільне 

зростання в кінці 1980-х та кінці 1990-х років. Однак якщо, наприклад, у США 

ці періоди характеризувалися піками зростання коефіцієнтів, то аналогічні 

періоди у Латинській Америці характеризувалися мінімумами.  

Наукові результати, відображені у другому розділі, опубліковано у 

працях автора [177, 245, 66, 201, 60, 72, 183, 482, 171, 61, 179, 192, 172]. 
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Розділ 4. Моделювання взаємовпливу індикаторів економічної 
безпеки держав  

4.1. Моделювання впливу технологічних змін на формування 
загроз економічній безпеці держави 

Багатство є однією з основ економічної системи, що стимулює 

економічне зростання, накопичення капіталу, споживання, визначає ціни на 

активи. За оцінками вчених [392], загальний обсяг світового багатства 

домашніх господарств в середині 2012 року складав 223 трильйони дол. США, 

тобто приблизно 49 тис. дол. США на одного дорослого. У 2018 році обсяг 

світового багатства домашніх господарств вже становив 317 трильйонів дол. 

США, тобто 63 100 дол. США на одного дорослого. Таким чином, за 5 років 

багатство зросло у 1,42 рази. Однак його розподіл виявляється вкрай 

нерівномірним. Наприклад, у Ісландії на одного дорослого приходиться 

555 726 дол. США, в середньому в Європі – 144 903 дол. США, а в Україні – 

лише 1 563 дол. США. [359]  

Найбільш багаті країни, з багатством на одного дорослого більше $ 100 

000, знаходяться в Північній Америці, Західній Європі, і серед багатих країн 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Близького Сходу. Список очолюють 

Ісландія (555 726 дол. США), Швейцарія (530 244 дол. США), Люксембург 

(412 127 дол. США), Австралія (411 060 дол. США) та США (403 974 дол. 

США).  

Рейтинг країн за медіанним багатством відрізняється не досить сильно 

(рис. 4.1). Очолює групу країн знову Ісландія (203 847 дол.), далі йдуть 

Австралія (191 453 дол. США), Швейцарія (183 339 дол. США), Люксембург 

(164 284 дол. США), Бельгія (163 429 дол. США). В той же час США мають 

медіанне багатство лише на рівні 61 667 дол. США, а Україна – 40 дол. США. 
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Рис. 4.1. Рівень медіанного багатства на одного дорослого, 2018 рік. 

Джерело: [359]. 

На середину 2012 року рівні багатства Європи та Північної Америки були 

дуже схожі, на ці частини земної кулі припадало приблизно по 31% загального 

багатства, 23% багатства зосереджено у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

(за винятком Китаю і Індії). На майже п’яту частину населення планети 

(Китай) припадало лише 9,1% світового багатства. Наразі, у 2018 році 

Північна Америка акумулює 33,6% загального багатства, Європа – 26,8%, 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 17,9%, Китай – 16,4%. Таким чином, 

можна помітити, що заможні країни мають тенденцію до збагачення.  

За даними ОЕСР протягом 1985-2016 років нерівність доходів значно 

зросла в таких країнах, як Мексика, США, Ізраїль, Великобританія, Італія, 

Австралія, Нова Зеландія, Японія, Канада, Німеччина, Нідерланди, 

Люксембург, Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія. Загалом у 22 країнах-

членах ОЕСР протягом останніх 20 років соціальна нерівність між 

найбагатшими і найбіднішими зростала у середньому на 1,7% на рік [126]. 

Загалом, більше 84% жителів ЄС (84%) вважають різницю в доходах занадто 

великою, особливо високою вона оцінюється мешканцями у Португалії (96%) 

та Німеччині (92%). Близько 60% опитаних вважають, що уряди країн мають 

здійснювати рішучі кроки щодо боротьби з нерівністю.  
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Високий рівень диференціації населення за рівнем доходів є одним із 

основних ризиків для більшості країн на думку провідних науковців світу [29]. 

Такі результати було отримано внаслідок опитування більше 1000 експертів, 

що є представниками бізнесу, уряду, науки та громадських організацій різних 

країн світу. Під час опитування експертам було запропоновано оцінити 50 

потенційних глобальних загроз за 5-ти бальною шкалою, що можуть 

негативно вплинути на життя у 2013 році та впродовж найближчих років. 

Результати опитування зображено на рис. 4.2.  

 
Рис. 4.2. Найбільші глобальні ризики 2013 за результатами Всесвітнього 

економічного форуму 

Джерело: Всесвітній економічний форум [29].  

 

Таким чином, експерти переконані, що протягом майбутніх 10 років 

найбільш ймовірним ризиком для розвитку світової економіки буде саме 

високий рівень розшарування населення за рівнем доходів. Визнання 

об’єктивності нерівності в розподілі доходів передбачає визначення 

оптимальної межі їх диференціації і створення системи перерозподілу доходів. 

3,6 3,8 4 4,2 4,4

Високий рівень нерівності 
доходів

Хронічні фінансові дисбаланси

Зростання викидів парникових 
газів

Криза водопостачання

Старіння населення
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Даною проблемою займалися такі вчені, як В. Полтерович [141], А. Шерман 

[464], Б. Гершман [32], Е. Кемп-Бенедікт [393] та ін. 

Можна стверджувати, що збільшення майнової диференціації населення і 

підвищення рівня бідності, що спричиняє порушення соціального миру і 

громадського взаєморозуміння [117] – основні загрози соціальній безпеці 

країни, забезпеченню гідного і якісного рівня життя населення незалежно від 

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Стратегічною метою державного 

забезпечення економічної безпеки має стати вирішення проблеми 

розшарування статків людей. Останнім часом проблема нерівності доходів у 

світовій економіці набуває все більшого значення. Незважаючи на постійне 

економічне зростання, створення мільйонів нових робочих місць, нерівність у 

доходах в більшості регіонів світу різко зросла [399]. Немає жодних сумнівів 

у тому, що нерівність у доходах є єдиною і найбільшою загрозою для 

соціальної стабільності в усьому світі. 

Майже два століття капіталістична економіка розвивалася в умовах 

постійного розширення: нові колонії, нові капіталістичні країни, нові ринки 

збуту. Наслідком цього стали дві світові війні, холодна війна, повна світова 

глобалізація. На сьогоднішній день фактори екстенсивного розвитку системи 

вже вичерпані, а тому збереження такої системи є вкрай недовговічним. США 

побудувало модель економіки, яка базується на споживані, а не доходах, а 

тому для підтримки бідних та зменшення нерівності у доходах була запущена 

система кредитування, яка суттєво стимулювала сукупний попит [154]. 

Модель кредитного стимулювання передбачала, що споживачі поступово 

перейдуть від повернення кредитів за рахунок власних доходів, виключно до 

їх обслуговування, що вимагало постійного знижування вартості кредиту. На 

сьогоднішній день цей ресурс також вичерпаний. Оскільки Європа, Японія, 

Китай отримують більшу частину прибутків від продажу товарів саме у США, 

то при будь-якому скороченні продажів ці економіки будуть падати швидше 

за американську, результатом чого буде значне безробіття.  
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Безробіття збільшує навантаження на зайнятих, переносячи на них 

витрати соціальних утриманців, тобто це є вкрай нераціонально і неефективно 

з економічної точки зору. За масове безробіття приходиться розплачуватися 

усім у першу чергу зниженням рівня життя, тому що на підвищення 

продуктивності праці розраховувати не приходиться. Нарешті, безробіття 

згодом неминуче веде до втрати кваліфікації і трудових навичок, що, знов-

таки, завдає значної шкоди економіці. 

Одним з головних чинників для стимулювання підвищення ефективності 

праці є рівень заробітної плати. Фактично, середня заробітна плата 

характеризує не тільки успішність економічних реформ, не тільки дозволяє 

порівнювати рівень життя населення в різних регіонах з іншими країнами, але 

є індикатором здатності подальшого розвитку країни. Проте. як вже було 

проілюстровано вище, рівень середньої заробітної плати в Україні суттєво 

відстає від аналогічних показників не тільки високо розвинутих, але навіть 

сусідніх країн Східної Європи. Внаслідок цього у країні спостерігається виїзд 

значної кількості населення на заробітки до інших країн, зниження мотивації 

до праці, підвищення частки тіньової економіки, тощо.  

Проблему нерівності доходів слід розглядати з різних боків, оскільки вона 

безпосередньо впливає на стабільність будь-якої економіки. Нерівність 

доходів у суспільстві могла б не представляти проблему, якщо власники 

капіталу витрачали б більшу частину свого доходу на споживання, проте у 

сучасному світі значно збільшуються заощадження та інвестиції найбагатших 

людей при достатньо помірному зростанні їхнього споживання. Таким чином, 

з економіки зникає забезпечений грошовими ресурсами попит, що у 

короткостроковому періоді призводить до падіння пропозиції, а, отже, падіння 

зайнятості. Фактично йдеться про зсув кривої споживання (рис. 4.3). Заможні 

особи перестають витрачати гроші на ті речі, що в них вже є, або суттєво 

скорочують споживання. В такому разі крива сукупного помиту D1 зсунеться 

лише в лівій частині до D2, однак це призведе до падіння цін та зменшення 
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обсягів ринку. В свою чергу це або витисне якісні товари з ринку, або 

зменшить їх частку. Таким чином, такі ринки стануть менш ефективними.  

 
Рис. 4.3. Зсув кривої попиту внаслідок додаткових заощаджень заможних осіб. 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Практика показує, що якщо політики зневажають структурою розподілу 

доходів, то наслідки для особистості і суспільства можуть бути вкрай 

серйозними [102]. З одного боку, підривається зацікавленість людей у 

стабільності країни, довіра у її потенціал. З іншого боку, зменшення ролі 

середнього класу веде до зменшення приросту споживання в країні, що 

дестимулює внутрішній попит та знижує економічний розвиток у 

довгостроковій перспективі. Також, варто відмітити негативний вплив 

нерівності доходів на розвиток людського потенціалу [351]. 
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На сучасному етапі процесу глобалізації використання розподілу праці з 

точки зору міжнародної ефективності призводить до підвищення ролі крупних 

експортерів, великих транснаціональних компаній. Інтереси до збереження 

цілісності національного господарства фактично ігноруються, оскільки в 

сучасних умовах призводить до зниження конкурентоспроможності самої 

економіки. Економічна інтеграція призводить до величезної конкуренції за 

різноманітні ресурси: природні, кваліфіковану робочу силу, ринки збуту тощо. 

Основні вигоди від впровадження нових технологій, об’єднання ресурсів ТНК 

використовують у своїх інтересах, поглиблюючи нерівність доходів населення 

всього світу за допомогою нееквівалентного обміну, що призводить до 

постійного зростання нерівності доходів.  

Заміна накопичення фізичного капіталу нагромадженням людського 

капіталу протягом другої половини ХХ ст. змінила якісний вплив нерівності 

на процес економічного розвитку. Якщо на початкових стадіях економічного 

розвитку основою був саме матеріальний капітал, то в останні роки він став 

поступатися своїм значенням людському капіталу. Проте якщо накопиченню 

матеріального капіталу сприяла нерівність доходів, яка дозволяла 

концентрувати активи у одних руках, то накопиченню людського капіталу 

вона тільки заважає, стримуючи економічний розвиток. 

Збільшення нерівності у доходах призводить до посилення економічної 

та політичної ролі заможних верств населення, що дає їм можливості ще 

більшого майнового розшарування. Pew Research Center [427] опублікував 

результати дослідження на тему конфлікту між багатими та бідними у США: 

за їх оцінкою цей конфлікт вважає дуже сильним 30%, сильним 36% опитаних, 

лише 7% – не бачать конфлікту.  

В той же час останні політичні події у світі яскраво засвідчують, що існує 

певна соціально-допустима межа диференціації суспільства за рівнем 

отримуваного доходу, після якої починаються соціальні заворушення та 

повалення існуючої влади. Подібна межа нерівності залежить від менталітету 

народу, його культури та різниться в різних країнах. 
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Таким чином, навіть якщо майнова диференціація не призводить до 

суттєвих потрясінь, все рівно у суспільстві спостерігається моральне 

розшарування населення, зникає патріотизм, національна ідея та спільне 

бачення майбутнього держави, індивіди на бачать сенсу у високій 

продуктивності праці. Різноманіття інтересів та переконань населення стає на 

заваді створення ефективної державної політки та ускладнює процес 

керування державою. 

При аналізі найбільших структурних криз виявляється, що найзначніші 

економічні проблеми виникають саме після концентрації у руках 1% 

найбагатших людей основних доходів країни. Наприклад, у 1913 році у США 

1% найбагатших людей володів 45,12% активів [520], а 1914 році розпочалася 

Перша світова війна. У 1929 році активи знову зросли до 47,99%, і в цьому 

році розпочалася Велика Депресія. У 2000 році активи найбагатших сягнули 

34,44% – і розпочався крах доткомів. У 2008 році статки склали 37,38% – і 

розпочалася світова фінансова криза. Цікаво, що після початку кожної кризи, 

багатство найзаможніших зменшувалося. Однак слід зазначити, що 

незважаючи на наведені числа, сама концентрація капіталу не є причиною 

кризи, проте вона виступає симптомом слабкості економічної системи, при 

якій домінує викривлена економічна мотивація. 

Питання нерівності стає таким важливим у економічній теорії, що деякі 

країни бачать у цьому зростання загрози національній безпеці. Зокрема, 

Стратегія національної безпеки Російської Федерації серед інших чинників 

розглядає децильний коефіцієнт, тобто співвідношення доходів 10 % найбільш 

і 10 % найменш забезпеченого населення, як елемент гарантування 

економічної безпеки країни [122]. 

У світі найбільш розповсюдженим для аналізу нерівності доходів 

виступає коефіцієнт Джині, який показує міру нерівності доходів 

домогосподарств деякої країни чи регіону. Індекс Джині для інтервального 

ряду розподілу розраховується за формулою [77]: 
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),)((1 )1()1( iiii SSFFSK +−−= −−      

де  

)( )1( −− ii FF - частка населення, яка відноситься до і-го інтервалу,  

)1( −iS , iS  - частка сумарного доходу, яка приходиться на початок та кінець 

і-го інтервалу. Значення коефіцієнта Джині лежать в інтервалі (0,1). 

Не слід думати, що питання нерівності виникло лише у ХХІ ст. У тому чи 

іншому вигляді проблема справедливого розподілу доходів існувала завжди. 

На жаль, зараз важко кількісно виміряти величину нерівності у давні часи, 

проте статистика зберегла частину даних до 18-19 ст. в деяких країнах світу. 

У табл. 4.1 представлені основні показники нерівності доходів у найбільш 

розвинутих країнах двох останніх століть: Англії, Голландії, Нідерландах та 

США. Як бачимо з наведеної таблиці, в середньому значення коефіцієнту 

Джині було достатньо високим, у більшості випадків перевищувало 0,5.  

Як правило, у країнах, що розвиваються, рівень нерівності є порівняно 

більш високим, ніж у розвинутих країнах. Зокрема, у 2011 році Норвегію було 

визнано країною з найнижчим рівнем нерівності доходів (індекс Джині – 0,25), 

а країну з найбільшим рівнем розшарування населення за рівнем доходів – 

Південну Африку (індекс Джині становив 0,64). Наразі величина коефіцієнту 

Джині у світі знаходиться в межах від 0,24 у Ісландії до 0,63 у Південній 

Африці. Коефіцієнт Джині виріс для американських домогосподарств з 0,34 у 

середині 1980-х років до 0,38 у 2000-х роках. У Китаї він зріс з 0,3 до 0,4, у 

Бразилії у 2000 році він досягав 0,55. Таким чином, високий рівень 

спостерігається в країнах Південної Африки, країн Латинської та Центральної 

Америки, Південно-Східної Азії. Найкраща ситуація – у країнах Скандинавії, 

Центральної та Західної Європи, Австралії (рис. 4.4). 
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Таблиця 4.1 

Рівень нерівності у США та Західній Європі у 18-19 ст. 

Рік Англія 

та 

Уельс 

Англія та 

Уельс 

Голландія Нідерланди  США 

1759 1802 1732 1808 1774 

Коефіцієнт 

Джині 

0.522 0.593 0.610 0.563 0.456 

Найбагатші 1% 17.5 14.6 13.7 17.0 8.9 

Найбагатші 5% 35.4 39.2 37.0 39.5 24.9 

Найбагатші 10% 45.1 48.8 50.9 51.3 35.7 

Найбагатші 20% 57.5 63.2 65.8 64.7 48.9 

Наступні 40% 30.0 27.8 25.6 22.8 39.1 

Найбідніші 40% 12.5 9.0 8.5 12.5 12.0 

Джерело: [410] 

 

 

 
Рис. 4.4. Індекс Джині в різних регіонах світу станом на 2012 рік. 

Джерело: CIA Factbook [302]  
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Наприклад, у США дохід після сплати податків найбагатших 10% 

населення зріс з 1980 до 2004 року з 7,5 до 14% всіх доходів. Якщо у 1976 році 

1% найбагатших американців мав у розпорядженні 9% доходів США, то у 2007 

році вони вже володіли 24%, що призвело до зростання коефіцієнту Джині на 

чверть за цей період. За останні 30 років нерівність доходів між 1% 

найбагатших американців та середньою і найбіднішою частиною населення 

США зросла майже втричі.  

Ще більш вираженими зміни були у країнах СНД, Азії, Латинської 

Америки, Африки. Найбільше значення коефіцієнту Джині зараз 

спостерігається у ПАР, де він досягнув значення 0,58 [456]. 

Індекс Джині в РФ коливається біля 0,40, проте за даними Global Wealth 

Report, на частку найбагатших 1% росіян припадає 71% всіх активів, що 

знаходяться у приватній власності у той час як в Індії та Індонезії найбагатший 

1% населення володіє 49% і 46% всієї приватної власності відповідно, що є 

значно меншим, ніж в Росії [359]. У світі в цілому цей показник дорівнює 46%, 

в Африці - 44%, у США - 37%, у Китаї і Європі - 32%, в Японії - 17%. РФ є 

лідером у світі і за часткою найзаможніших 5% населення (це 82,5% усього 

особистого багатства країни), і найзаможніших 10% населення (87,6%). 

Велика різниця в доходах спостерігається також між різними регіонами 

країни. При цьому мобільність громадян в межах РФ є низькою, що зменшує 

шанси громадян з низьким рівнем отримуваних доходів опинитися серед 

більш заможної верстви населення.  

За офіційною статистикою індекс Джині в Україні достатньо низький, він 

становить лише 0,255. Проте така ситуація спостерігається лише через неповне 

охоплення Державною службою статистикою у вибіркових дослідженнях 

багатих осіб (олігархів). Під час підрахунку індексу Джині тіньова частина 

економіки не враховується, що у випадку нашої країни, суттєво змінює наявну 

картину. Це означає, що за рахунок вибірковості отримання даних сума 

реальних доходів завищена у порівнянні з офіційними підрахунками на 42%. 
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Іншими словами, як мінімум дві п’ятих доходів громадян не фіксуються 

офіційною статистикою [188]. 

Така суттєва різниця пояснюється методологічними особливостями 

проведення вибіркового обстеження. Зокрема, принцип добровільної згоди 

домогосподарства на участь в обстеженні означає, що автоматично 

відсіюються домогосподарства, які отримають неофіційні, або не повністю 

офіційні доходи. Внаслідок цього виникає суттєве заниження показника 

нерівності доходів, оскільки більша частина осіб, що мають неофіційні 

доходи, отримують більше за середньостатистичних громадян. 

Однією з найбільших загроз соціально-економічній безпеці України є 

величезна диференціація по зарплаті між 10% населення з найвищими 

доходами та 10% з найнижчими. Офіційне співвідношення становить 25:1, 

проте враховуючи неофіційні дані, таке співвідношення має рівень приблизно 

60:1. Така величезна диференціація надзвичайно загрозлива, адже не може 

існувати загальної стабільності в країні, якщо суспільство поляризовано за 

доходами. 

Не менш загрозливим для національної безпеки держави є диференціація 

доходів за регіонами України. Зокрема, у квітні 2018 року офіційна середня 

заробітна плата у м. Київ становила 13150 грн., перевищуючи найнижчий 

рівень у 6394 грн., зафіксований у Чернівецькій області, у 2,06 рази. Якщо ж 

брати до уваги інші види доходів, зокрема, які не фіксуються державними 

органами статистики, то ситуація взагалі виглядає достатньо загрозливо.  

В останні роки стало зрозумілим, що ситуація з низьким рівнем заробітної 

плати потребує негайного вирішення. Перші кроки, що були зроблені, 

засвідчили, що підвищення рівня зарплат значною мірою стимулювало 

розвиток внутрішнього ринку країни, що в свою чергу стало основою 

стимулювання розвитку економіки. Постає питання про інструменти, за 

допомогою яких можна досягти суттєвого підвищення заробітної плати в 

країні. Серед таких інструментів виділяють: державне регулювання 

мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати кваліфікованим 
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працівникам, боротьба з тіньовою економікою та прихованими доходами, 

інвестиційну діяльність. 

На думку А. Гвелесіані [30] посилення диференціації доходів населення в 

Україні пов’язане в першу чергу «з неоднаковими можливостями присвоєння 

доходів: від трудової діяльності, власності, капіталу, підприємницької 

діяльності, які розподіляються між власниками економічних факторів 

виробництва у формі заробітної плати, ренти, відсотків та прибутку». 

Компенсуючим фактором дисбалансу доходів може і повинна стати 

фіскальна політика, завдання якої полягає у регулюванні попиту та пропозиції 

в економіці. Одним із способів вирішення цієї проблеми є кардинальна 

реформа податкової системи, яка буде направляти надприбутки капіталу на 

споживання поточного ВВП, стимулюючи при цьому доходи бідних верств 

населення. Прикладом може бути повна відміна податків для найбіднішої 

частини платників податків і вкрай агресивна оподаткування аж до 90-95% 

доходів для самої багатої частини платників податків.  

Такі висновки підтверджують і наукові дослідження. У роботі [296] 

вивчається взаємозв'язок між нерівністю в доходах, розвитком глобальної 

економіки та роллю держави на основі аналізу 60 країн світу у період з 1970 

по 1994 рр. Аналіз проводився у два етапи. На першому етапі перевірявся 

вплив на доходи населення різноманітних факторів, зокрема: позиції країни у 

світовій економічній системі, структурі зовнішньої торгівлі, долі експорту 

сировинних товарів, долі експорту країн-партнерів, розміру державних витрат. 

На другому етапі вивчалася роль взаємодії між прямими зарубіжними 

інвестиціями і розміром бюджету країни. Було виявлено, що традиційний 

вимір торговельної залежності має статистично незначний позитивний ефект 

на показники нерівності, в той час як доля експорту сировини має визначений 

негативний ефект. Вплив прямих іноземних інвестицій на нерівність доходів є 

позитивним при низьких і середніх рівнях відношення розміру державного 

бюджету до ВВП, але цей ефект має негативний або нульовий вплив в 

суспільствах з великою часткою державних видатків. Таким чином, автори 
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доходять до висновку, що розподіл доходів залежить від того, як саме держава 

реагує на зростаючу глобалізацію та пов’язані з цим виклики, наскільки 

важливою є соціальна складова розвитку країни. 

Відмітимо, що розвинуті країни в першу чергу намагаються зменшити 

рівень нерівності доходів за допомогою податкової політики та соціального 

захисту. Такі країни формують ефективну політику перерозподілу доходів між 

найбагатшими та найбіднішими частинами населення. Наприклад, у країнах 

ОЕСР за рахунок такої політики реальний коефіцієнт Джині зменшується 

майже на 32%. (рис. 4.5).  

 

 
Рис. 4.5. Порівняльний аналіз нерівності доходів в деяких країнах-членах 

ОЕСР після та до сплати податків та здійснення трансферт у 2012 році. 

Джерело: [496] та розрахунки автора 

 

У таких країнах, як Данія, Чехія, Бельгія, Фінляндія, Австрія, Франція та 

Німеччина зменшення нерівності доходів населення після вторинного 

розподілу доходів зменшилося майже удвічі (табл. 4.2).  
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Країни Скандинавії вирізняються серед інших найнижчим рівнем 

майнового розшарування, найгірші показники щодо розподілу доходів 

спостерігаються у країнах Африки.  

Таблиця 4.2 

Зменшення рівня нерівності населення за рівнем доходів до та після 

сплати податків та здійснення трансферт 

Країна 

Індекс Джині до 

сплати податків та 

здійснення 

трансфертів 

Індекс Джині 

після сплати 

податків та 

здійснення 

трансфертів 

Зменшення 

значення індексу 

Джині після 

сплати податків та 

здійснення 

трансфертів 

Данія 0,25 0,42 40,4% 

Чехія 0,26 0,44 42,3% 

Бельгія 0,26 0,47 44,8% 

Фінляндія 0,26 0,47 44,3% 

Австрія 0,26 0,47 44,7% 

Франція 0,29 0,48 39,3% 

Німеччина 0,30 0,50 41,5% 

Країни 

ОЕСР 
0,32 0,46 31,7% 

Канада 0,32 0,44 26,5% 

Австралія 0,34 0,47 28,2% 

США 0,38 0,49 22,2% 

Чилі 0,49 0,53 6,1% 

Джерело: [496]. 

 

Важливим завданням залишається визначення того, як саме рівень 

нерівності впиває на рівень економічного зростання. Як свідчить практика, 
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нижчий рівень нерівності призводить не тільки до додаткового росту, але й 

робить періоди зростання приблизно вдвічі довшими. Зокрема, зменшення 

індексу Джині з 60 до 50% призводить до збільшення періодів зростання на 

50%. Дослідження показують [274], що фактор нерівності є найважливішим 

для вивчення впливу терміну економічного зростання у порівнянні з 

інвестиціями у інфраструктуру, зовнішніми шоками, якістю суспільних 

інститутів, рівнем розвитку фінансового сектору. 

Економічна теорія не дає чіткої відповіді на питання впливу фінансового 

розвитку на рівень нерівності у доходах. З одного боку, розвинута фінансова 

система може зменшити нерівність через недосконалість ринку, зокрема, 

інформаційну асиметрію та операційні витрати. З іншого боку, бідні особи 

звичайно покладаються на неформальні або сімейні зв'язки для отримання 

певного капіталу чи кредиту, що означає, що фінансовий сектор дає великі 

вигоди саме для багатих. Очевидно, що заможні особи мають більше 

можливостей для отримання фінансової грамотності, отримання більш 

об’єктивної інформації та консультацій перед відповідними діями.  

Практичні розрахунки вказують, що існує перевернута U-крива як 

залежність між розвитком фінансового сектора та рівнем нерівності доходів 

населення [501], тобто вплив є подвійним в залежності від ступеня розвитку 

фінансового ринку. Для слаборозвинутих країн це означає, що спочатку рівень 

нерівності буде обов’язково зростати, а лише з певного рівня – стабілізуватися. 

Крім коефіцієнту Джині часто для аналізу застосовуються показники 

розподілу доходів між найбагатшими 1%, 5%, 10%, 20% та найбіднішими 

прошарками населення. Зокрема, частка доходів, що належала 1% 

найбагатших американців була найменшою серед розвинутих країн того часу 

та не перевищувала 10%. Найбагатші 20% володіли майже половиною всіх 

доходів, а найбідніші 20% – 12% всіх доходів. 

Перед Великою депресією у 1928 році 1% найбагатших людей США 

отримував 24% всіх доходів, протягом 1950-1980 років – лише близько 10%, а 

у 2007 році – знову 23% національного доходу. Розшарування відбувалося і на 
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інших рівнях. Зокрема, доходи 10% найбагатших людей перед Великою 

депресією становили біля 45% від загальних доходів, впавши до 32% у 1980 

році, і досягнувши 48% у 2007 році. 

Внаслідок соціальних потрясінь першої половини ХХ ст. змінювалася 

пропорція розподілу доходів у США (табл. 4.3). У 1968 році 20% найбагатших 

американців володіли лише 42,6% всіх доходів, а найбідніші 20% – 15,3% всіх 

доходів. Така структура в цілому спостерігалася до кінця 1970-х років, після 

чого рівень нерівності почав зростати. Вже у 1980 році найбагатший квінтель 

американців володів знову майже половиною всіх доходів, а у 2009 році – 

більше половини. В той же час рівень багатств найбіднішого квінтеля впав до 

13,3% у 1990 році та 12,0% у 2009 році. Рівень доходів середнього прошарку 

(найбагатші 20-80% американців) з 53,2% у 1968 році до 46,3% у 2009 році. У 

2015 році ситуація ще погіршилася, оскільки найбагатший квінтель зріс до 

51,2%, зменшивши доходи всіх інших верств.  

 

Таблиця 4.3 

Розподіл доходів у США за квінтелями, % 

Квінтель 
Рік 

1968 1990 2009 2015 

0- 20% 42,6 46,8 50,3 51,2 

20-40% 24,5 24,0 23,2 23,2 

40-60% 17,6 15,8 14,6 14,3 

60-80% 11,1 9,5 8,6 8,2 

80-100% 4,2 3,8 3,4 3,1 

Джерело: [463] 

 

У 2010 році найбагатші 1% населення США мали 34% накопиченого 

багатства; найвищі 0,1 відсотка мали приблизно 15 відсотків. У 2012 році на 

найбагатші 10 відсотків припадає 48 відсотків національного доходу; верхній 
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1 відсоток володіє майже 20-ма відсотками, а верхній 0.1% володіє майже 9-

ма відсотками. Диспропорція досить велика і в багатьох випадках пояснюється 

технологічними проблемами. Наприклад, в сфері інформаційних технологій 

середній дохід в 2013 році досяг 94 000 доларів, що значно вище середнього 

показника в країні – близько 53 000 доларів. Таким чином бачимо, що США за 

рівнем нерівності стрімко наближається до ситуації, характерної для ХVIII-

XIX століть.  

Рівень бідності у США за підсумками 2017 року становив 12.3%, 

зменшившись на 2.8% у порівнянні з 2010 роком, який характеризувався 

рекордним сплеском бідності [506]. Абсолютна кількість американців за 

межею бідності становила 39,7 млн. осіб, що на 6,5 млн. менше, ніж було у 

2010 році. Медіанний дохід домогосподарств склав 61 372 дол. США, що 

майже на 12 тис. дол. більше рівня 2010 року. Однак при цьому рівень 

розшарування на вкрай високих рівнях, більше 52% всіх доходів отримують 

20% найбільш заможних домогосподарств, в той час як у найбідніші 20% 

отримують лише 3,1% доходів. Ця частка невпинно спадає: якщо у 1976 році 

вона становила 4,3%, то після цього року відбувалося поступове зниження 

даного показника.  

Певним підтвердженням серйозності проблеми можуть виступати і такі 

дані. За офіційною статистикою США доходи найбідніших 20% з 1967 по 2017 

роки зросли у 1,29 рази, доходи другого квінтеля – у 1,24 рази, третього – у 

1,35 рази, четвертого – у 1,55 рази, а найбагатшого п’ятого – 1,93 рази. 

Зрозуміло, що доходи 5% найбагатших американців зросли у 2,33 рази. Таким 

чином, абсолютна більшість американців фактично нічого не отримала від 

технологічних та фінансових змін останніх десятиліть. 

Цікавим підходом видається дослідження, проведене в університеті м. 

Оксфорд (Велика Британія). Вчені розробили так званий багатоаспектний 

індекс бідності MPI [429], який враховує доступ людини до освіти, медичної 

допомоги та інших звичайних речей та послуг, а також ступінь недоїдання, 

дитячої смертності та гігієни. Якщо люди позбавлені третини та більше 
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відповідних показників, вони ідентифікуються як бідні, якщо ж понад 

половини – то як дуже бідні. У 2011 році аналіз проводився на основі даних зі 

109 країн світу, у яких проживає близько 79% населення планети.  

Згідно з результатами дослідження виявлено, що близько половини 

бідняків проживає у Південній Азії (827 млн. осіб), 29% – у країнах 

Центральної та Південної Африки (473 млн.). В той же час, в країнах із 

середнім рівнем доходів живе в два рази більше жебраків, ніж з низьким – 1 

млрд. 189 млн. (72%) проти 459 млн. За даними Євростату [47], у 2012 році 

чверть населення чи майже 125 млн. осіб в ЄС були в небезпеці бідності. Це 

співвідношення зростає з кожним роком, воно становило 23,7% у 2008 році та 

24,3% у 2011 році. В Україні вразливим до бідності було визнано 1% 

населення, до страшної бідності – 0,2%. Однак ці результати, вочевидь, не 

відображають поточну ситуацію. 

За певними дослідженнями зростання соціальної стратифікації 

призводить до більш агресивного суспільства. Якщо порівнювати США 

(високий рівень нерівності) та Японію (низький рівень), то кількість злочинів 

на 100 000 населення у США більша у 14 разів, рівень психічних розладів 

вищий у 5 разів, рівень дитячої смертності – у 2,5 рази, підліткова 

народжуваність – у 12 разів, рівень насильства – у 9 разів [491]. Суспільство з 

меншими відмінностями у доходах між багатими та бідними є більш 

згуртованим, суспільне життя – більш стійким, присутній вищий рівень 

довіри. 

Наразі виділяють три основних причини зростання нерівності доходів: 

1. Недосконалість ринку, яка призводить до неоптимальних інвестицій у 

людський капітал, що надалі призводить до його слабкої віддачі і, 

відповідно, низьких доходів [447].  

2. Нестабільність соціально-політичних систем, що внаслідок зростання 

нерівності доходів може призвести до вимог перерозподілу багатств або 

до фінансових чи політичних криз, що значно послаблює можливості 

для розвитку країни. 
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3. Нерівність у розподілі людського капіталу, через який кількість низько 

кваліфікованої робочої є відносно великою, що зменшує повернення 

інвестицій в людський капітал. Саме з цієї причини багато бідних країн 

нічого не виграли від передачі технологій від розвинених країн, що 

тільки збільшило розрив з багатими країнами [269].  

В той же час дуже в сучасних умовах важко розробити економічну 

політику, яка б сприяла одночасно і зниженню рівня нерівності доходів 

населення, постійному економічному зростанню та не вбивала мотивацію до 

праці. 

Зменшення нерівності інвестицій у людський капітал має стати основою 

політики, спрямованої на скорочення нерівності в доходах та сприяння 

зростанню. При цьому необхідно створювати нові вакансії з новою якістю 

робочих місць, то сприятиме подальшому розвитку інвестицій у людський 

капітал. Для непрацюючих необхідно передбачити систему соціального 

захисту, яка гарантуватиме зменшення нерівності доходів. В цьому аспектів 

важливою є політика спрямованої на надання послуг охорони здоров'я та 

освіти [282].  

У цьому аспекті не слід проводити політику суворої економії, оскільки 

дослідження показують [268], що у середньому періоди фіскальної 

консолідації призводять до зростання коефіцієнту Джині. Наприклад, у 17 

країнах ОЕСР після початку консолідації спостерігається збільшення 

коефіцієнту Джині приблизно на 0,3% в короткостроковому періоді і на 1,5% – 

у середньостроковій перспективі. Ці результати означають, що уряди мають 

звернути особливу увагу на фінансові заходи економії, оскільки вони будуть 

породжувати соціальну напругу. 

Значна кількість досліджень вказує, що висока інфляція може 

збільшувати нерівність доходів. Як відомо, найбідніші верстви населення 

більшу частину своїх доходів витрачають на їжу, а тому зростання цін саме на 

продукти харчування завдає найбільшого удару саме по незаможних 

громадянах. Якщо розділити інфляцію для продовольчих і непродовольчих 
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товарів, то виявиться, що саме зростання цін на нехарчові засоби посилює 

нерівність доходів, в той час як харчова інфляція знижує рівень нерівності 

[512]. Звичайно, це не означає, що інфляція має позитивний ефект на рівень 

нерівності доходів населення, але це означає, що причина нерівності має інше 

пояснення. 

Таким чином, слід зазначити, що будь-які реальні зміни в українській 

економіці можливі лише за умови, коли будуть створені умови для побудови 

більш справедливої економіки добробуту. Оскільки формування суспільного 

попиту, в першу чергу, визначається платоспроможністю «бідних» людей, то 

мають бути створені умови для того, щоб розрив між бідними та багатими 

зменшувався. Тільки значні послідовні кроки у напрямку вирівнювання 

доходів громадян зможуть послабити соціальну напруженість у країні та 

сприяти формуванню зростаючого сукупного попиту, який буде виступати 

рушійною силою розвитку української економіки. 

Значні кроки має зробити і світове співтовариство. Зокрема, провести 

торгову реформу, яка буде сприяти зниженню бар'єрів, скороченню субсидій 

та інших заходів, що спотворюють вільну торгівлю. Важливим також є 

збільшення інвестицій в інфраструктуру країн, що має сприяти створенню 

нових робочих місць та економічному зростанню в короткостроковому плані і 

зростання продуктивності в середньостроковій перспективі. Зростання 

продуктивності тісно пов’язане з інвестиціями у людський капітал, в нову 

модернізовану освіту. Це надзвичайно важливо в умовах зростання 

автоматизації всіх процесів, розвитку штучного інтелекту, що буде витісняти 

стандартні робочі місця. Необхідно створювати умови та стимули для 

розширення доступу людей до ринку праці, скорочення гендерного розриву в 

плані участі жінок у робочій силі, що позитивно позначається на підвищенні 

темпів зростання, зменшення нерівності та диверсифікації економіки [143]. 

Незважаючи на економічне зростання протягом останніх десятиліть, що 

призвело до створення мільйонів нових робочих місць, нерівність у доходах 

населення в більшості регіонів світу різко зросла. Внаслідок цього виникає 
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питання про взаємозв'язок між технологічними змінами та доходами 

населення у різних країнах світу.  

Технологія знижує витрати на транспортування, покращує 

автоматизацію, зв'язок. Це призводить до відкриття нових ринків. З одного 

боку, люди, що беруть участь у міжнародній торгівлі, стали більш успішними, 

багатшими та освіченими. З іншого боку, технічний прогрес, розвиток 

штучного інтелекту та роботів можуть призвести до значного зменшення 

кількості робочих місць у світі. Слід зазначити, що найбільші зміни 

відбудуться для бідних працівників, які можуть бути легко замінені 

автоматичними лініями. Процес встановлення та налаштування техніки буде 

забезпечений, в основному, висококваліфікованими особами, які можуть 

заробити ще більше, ніж в даний час. За інформацією The Verge [498], тільки 

в Великобританії понад 350 000 осіб можуть втратити роботу через 

впровадження автоматизованих систем. Подібні процеси в інших країнах 

підтримують лише збільшення нерівності через подальшу автоматизацію. 

Острі, Берг та Цангаридес [442] підкреслили, що в цілому різні способи 

перерозподілу доходів не призводять до зниження економічного зростання. Це 

означає, що немає ніякого виправдання бездіяльності у надзвичайно 

неоднорідному середовищі. Фіскальна політика повинна відігравати важливу 

роль у зменшенні нерівності в доходах. Найпопулярніші дії включають різні 

пенсії та соціальні виплати, трансферти та субсидії, прогресивні податки, 

податки на спадщину. Такі інструменти можуть зменшити нерівність 

(вимірювану коефіцієнтом Джині) в середньому приблизно на третину в 

передовій економіці. У той же час в країнах, що розвиваються, такі механізми 

зазвичай призводять до значного обмеження доходів найактивнішої частини 

суспільства, що призводить до збільшення тіньової економіки, ухилення від 

сплати податків, міграції найбільш розумних і активних людей у більш 

ліберальні або багатші країни. Звичайно, технологічний прогрес у цьому 

випадку може суттєво постраждати. Цю ідею підтримують також інші вчені 

[310], які зазначають, що для всіх країн немає однакового рішення. Вони 
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емпірично довели, що причини нерівності та їх вплив відрізняються по країнах 

для різних груп доходів. Тому політики повинні вибирати свою конкретну 

політику та інституційні умови для вирішення проблеми нерівності. 

Інші вчені [422] вважають, що існує однозначно позитивний зв’язок між 

рівнем освіти та доходами. Дослідження Р. Раджана [451] відзначає, що якісна 

освіта є недосяжною для багатьох осіб із середнього класу і, отже, постраждає 

процвітання цього класу, посилюючи нерівність.  

Можна зробити висновок, що немає реальних сил для зближення 

невідповідності доходів у сучасному суспільстві. У той же час частина 

дослідників [283], зокрема М. Брюкнер, І. Дабла-Норріс та М. Градстайн 

підкреслюють, що збільшення національного доходу має значний помірний 

вплив на нерівність доходів: один відсоток збільшення реального ВВП на 

душу населення в середньому знижує коефіцієнт Джині приблизно на 0,08 

процентного пункту. 

Виходячи із проведеного вище аналізу, було сформульовано дві гіпотези 

для перевірки: 

Гіпотеза 1. Розвиток технології негативно впливає на можливості 

держави зі рівномірного розподілу доходів.  

Гіпотеза 2. Після світової фінансової кризи технологічний розвиток 

прискорив зростання нерівності доходів. 

Для аналізу були обрані наступні дані: 

1) Рівень коефіцієнта Джині, який показує ступінь нерівності 

населення в країні. Цей показник є найбільш часто вживаним параметром, за 

допомогою якого можна порівнювати розподіл доходів у кожній країні. 

2) Рівень продуктивності праці, що показує ступінь технологічних 

змін в країні. За допомогою цього показника можна аналізувати, як саме 

розвиток технології сприяє реальному впровадженню у економічний розвиток. 

Звичайно, що розвиток технології не може бути прямо пов’язаним саме зі 

зміною ефективності праці, велика частина інновацій взагалі мають 

опосередкований вплив на ринок праці, або бути проявлені лише через певний 
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час у майбутньому. Проте, за допомогою саме цього показника можна 

охарактеризувати рівень впровадження технологічних змін в реальній 

економіці. Також, слід відмітити, що продуктивність праці в деяких випадках 

може бути не пов’язана з технологічними змінами через суттєві зміни у 

економіці чи наявність кризових явищ. Проте, з нашої точки зору, саме цей 

показник буде найкращою проксі-змінною для потреб нашого дослідження. 

Всі показники були взяті з Євростату [47]. На жаль, частина показників 

була відсутня у вибірках, тому для деяких країн кількість показників була 

скорочена. Зокрема, початкові дані для Хорватії, Румунії та Швейцарії 

датувалися 2007 роком, кінцеві дані для Ірландії – 2009 роком. Таким чином, 

для цих країн вибірка було відповідним чином обмежена. 

Для приведення даних до одного формату, коефіцієнт Джині був 

переведений у індекс, де рівень 2010 року був взятий за 100. Завдяки цьому в 

силу особливості побудови та відбору даних їх не було доцільно перевіряти на 

стаціонарність. 

Аналізуючи дані нерівності доходів населення можна зазначити, що в 

цілому у європейських країнах цей показник невпинно зростає. Наприклад, з 

2004 по 2016 роки середній показник нерівності доходів зріс практично на 1 

пункт з 29,12 до 30,06. У відсотковому вимірі це зростання складає 3,2%, або 

0,265% за один рік.  

При цьому серед країн спостерігається достатньо різна картина зміни 

коефіцієнта Джині. Суттєво серед виділяється Болгарія, у якої зростання 

коефіцієнта становило більше 7 пунктів, або більше 22%. Слід відзначити, що 

ця країна стала єдиною, що допустила зростання коефіцієнта нерівності до 38 

пунктів. 

Зростання цього показника також спостерігається у Швеції (+3,6), Кіпрі 

(+3,3), Люксембурзі (+3,2), Німеччині (+2,7), Іспанії (+2,6), Франції (+2,0), 

Литві (+2,0), Австрії (+1,9), Італії (+0,8), Данії (+4,0), Мальті (+1,4), Словенії 

(+0,7), Нідерландах (+0,5). У Греції цей коефіцієнт не змінився, а інших 
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країнах спостерігалося падіння цього показника в межах від (-0,2) у Чехії до (-

5,1) в Угорщині.  

Якщо порівнювати рівень країни з середнім європейським рівнем, то для 

більшості країн ситуація суттєво не змінилася. Як правило, ті країни, що мали 

нерівність доходів нижчу за європейську, зберегли свою роль. Зокрема, 

Словаччина, Норвегія, Бельгія у порівняні з європейськими країнами стали 

жити ще рівномірніше. Найбільшого прогресу досягла Угорщина, яка за 

останні 10 років змогла вийти з групи країн з більш високою нерівномірністю 

доходів і попасти до групи країн з рівнем нижче європейського. 

При аналіз змін продуктивності праці можна заначити, у середньому у 

європейських країнах спостерігається зростання індексу середньої 

продуктивності з 95,36 до 106,87 з 2005 по 2016 роки. В середньому це 

становило 12%, або близько 1% за рік. 

Найбільший приріст у індексі продуктивності праці у порівнянні з 2010 

роком був помічений у Ірландії (+37,8%), Румунії (+27,9%), Болгарії (+16,8%), 

Латвії (+15,6%), Литві (+12,8%). Як бачимо, найбільший приріст показали 

країни Східної Європи та Балтії, а також відомий офшор Ірландія. Зниження 

продуктивності праці спостерігалося лише у трьох країнах: Греції (-5,9%), 

Італії (-2,1%), Швейцарії (-0.9%). У перших двох країнах це можна пояснити 

зростанням безробіття внаслідок суттєвих економічних потрясінь, а у 

Швейцарії – проблемами з монетарною політикою, що призвела до дефляції, 

яка зменшувала вартість праці. 

Внаслідок значної обмеженості часових періодів даних, аналіз 

проводився за допомогою простої лінійної регресії. Було вирішено не 

будувати панельну регресію через необхідність визначення впливу параметра 

продуктивності праці для кожної країни окремо. 

Також було вирішено будувати регресії за двома періодами. Перший 

охоплює 2006-2016 роки (для деяких країн 2007-2016). Другий характеризує 

ситуацію після світової фінансової кризи: 2010-2016.  

Основна модель має вигляд: 
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0 1 , 1,t t ty x t nβ β ε= + + = , де  

ty  – індекс нерівності доходів населення у період t;  

tx – індекс продуктивності праці у період t; 

0 1,β β  – коефіцієнти регресії, 

n – кількість спостережень, 

tε  – збурення моделі. 

У першому часовому періоді кількість спостережень становила 11, у 

другому – 7. 

Після оцінки моделей була перевірена адекватність моделей в цілому та 

значимість коефіцієнтів. Через малу кількість даних немає сенсу перевіряти 

отримані результати на наявність гетероскедастичності та автокореляції, 

оскільки моделі покажуть хибну наявність даних характеристик. 

За наведеною методологією були оцінені регресії для більшості країн 

Європи. Повні результати узагальнені у табл. 4.4. 

Як бачимо з табл. 4.4, вплив зміни продуктивності праці спостерігається 

лише у певних країнах. Найцікавіше, що незначимий вплив спостерігається у 

доволі розвинутих та великих країнах. Зокрема, така ситуація наявна у 

Німеччині та всіх її сусідах, крім Польщі. Крім цього відсутність залежності 

можна спостерігати у Литві, Угорщині, Словаччині. 

В той же час, частина країн має очевидно прямий взаємозв’язок між 

параметрами. Зокрема, у Болгарії він є достатньо сильним та постійним. 

Наприклад, при збільшенні індексу продуктивності на 1%, індекс нерівності 

збільшується на 0,5-0,69%. Ще більший вплив можна спостерігати у Естонії 

(0.65-0.74), Іспанії (0,63-0.71), Словенії (0.68-0.85), Швеції (1.28-1.45). Також 

позитивний вплив можна знайти у Мальті (0.38-0.46), Румунії (0.23), Норвегії 

(1.38-2.85). Окремо можна виділити Кіпр, де зростання нерівності суттєво 

збільшується при зростанні продуктивності (вплив від 5.44 до 7.11). 
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Таблиця 4.4 

Коефіцієнти моделей для країн Європи 

Країна 
2006-2016 2010-2016 

Коефіцієнт 1β  Prob Коефіцієнт 1β  Prob 
Бельгія -0.85 0.13 -0.31 0.26 
Болгарія 0.50 0.01 0.69 0.00 
Чеська Республіка -0.02 0.83 0.06 0.54 
Данія 0.79 0.13 0.30 0.22 
Німеччина 0.60 0.33 0.36 0.39 
Естонія 0.65 0.04 0.74 0.06 
Греція -0.09 0.42 -0.56 0.01 
Іспанія 0.71 0.00 0.63 0.00 
Франція 0.47 0.62 -0.50 0.32 
Хорватія -0.55 0.05 -0.55 0.04 
Італія -0.40 0.09 -0.38 0.46 
Кіпр 5.44 0.13 7.11 0.04 
Латвія -0.42 0.00 -0.31 0.02 
Литва 0.07 0.72 0.01 0.97 
Люксембург -0.37 0.38 0.43 0.64 
Угорщина -0.51 0.87 3.92 0.13 
Мальта 0.46 0.07 0.38 0.08 
Нідерланди 0.20 0.74 0.33 0.54 
Австрія -0.84 0.37 -0.70 0.32 
Польща -0.31 0.00 -0.21 0.00 
Португалія -1.38 0.00 -0.66 0.03 
Румунія 0.23 0.09 0.23 0.09 
Словенія 0.68 0.04 0.85 0.02 
Словаччина -0.38 0.11 -0.25 0.37 
Фінляндія 0.35 0.10 -0.18 0.54 
Швеція 1.45 0.00 1.28 0.02 
Велика Британія -0.70 0.27 -0.67 0.29 
Норвегія 2.85 0.04 1.38 0.12 
Швейцарія 0.38 0.63 -1.06 0.34 

Джерело: розраховано автором 

 

Проте є країни, в яких спостерігається зовсім інша тенденція: зростання 

продуктивності праці призводить до зменшення індексу нерівності. До таких 

країн віднесемо Хорватію (-0.55), Італію (-0.4), Латвію (-0.31– -0.42), Польщу 

(-0.21– -0.31), Португалію (-0.66– -1.38).  
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Таким чином, країни центральної Європи та Великої Британії досягли 

такого рівня розвитку та перерозподілу в економіці, що зміна продуктивності 

праці не здатна суттєво збільшити нерівність доходів населення. Периферійні 

країни через суттєву залежність від більших економік та недостатнього 

розвинутого механізму перерозподілу в економіці зазнають вплив від 

технологічних змін. В цілому, найбільший вплив можна побачити у Кіпрі, де 

зростання продуктивності праці відбувається за загальними законами, а 

зростання невірності в першу чергу пов’язано з припливом коштів до відомого 

офшору. Відповідно, що заробляють на цьому в першу чергу власники таких 

фірм, що посилює нерівність доходів населення. З нашої точки зору, зовсім по 

іншому слід трактувати зміни у скандинавських країнах (Норвегія та Швеція), 

які не змогли відновити зростання продуктивності праці після фінансової 

кризи. В той же час країни південної Європи та Естонія характеризуються як 

правило помірним зростанням нерівності при технологічних змінах. Нарешті, 

наступний блок країн (Хорватія, Італія, Латвія, Польща) мають навпаки 

обернений зв’язко між продуктивністю праці та технологічними змінами, що 

можна пояснити тим, що початково у цих країнах існував достатньо високий 

рівень нерівності, який в останні роки зменшується за рахунок зміни 

розподільчого механізму в країнах. Також підтверджує цю думку Португалія, 

яка зменшила індекс нерівності майже на 4 пункти за останнє десятиріччя, 

досягнувши хоча і великих, але середніх показників по Європі. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що наявність нерівності доходів та 

бідності існувала з давніх часів. Проте постійне зростання рівня нерівності в 

світі призводить не тільки до розшарування, а й соціальної агресивності, 

виключення частини населення з виробничого процесу у легальній сфері. Така 

ситуація сприяє розвитку тіньової економіки [144], корупції, гальмуванню 

розвитку технологічного процесу [38]. Всі ці аспекти сприяють зниженню 

загального рівня економічної безпеки. Тому країнам потрібно вирішувати 

питання соціальних загроз за допомогою виваженої фіскально-бюджетної 

політики, що зможе підвищити стійкість та економічну безпеку держав. 
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4.2. Моделі оцінки взаємозв’язку розвитку економіки та 
впровадження цифровізації у державах ЄС 

У зв’язку з виходом суспільства на новий технологічний уклад, активним 

розвитком глобалізаційних процесів економіка також потребує змін. На цьому 

етапі відбувається її цифровізація. 

Уперше термін «цифрова економіка» був використаний науковцем 

Массачусетського університету в 1995 році Н. Негропонте [436]. До 

Всесвітнього економічного форуму 2017 р. майбутнє економіки вбачалося в її 

інформатизації, але на Форумі поставили завдання щодо впровадження 

«цифрової економіки та суспільства» з метою продовження прогресу. Таким 

чином, було введено Digital Economy and Society Index (далі індекс DESI) для 

визначення, на якому етапі розвитку в цьому напрямі перебуває країна чи 

інший конкретний економічний об’єкт [428]. 

Індекс DESI характеризує прогрес 28 європейських країн у розбудові 

цифрової економіки та суспільства [324]. Цей показник дозволяє 

проаналізувати розвиток держав відповідно до ефективності переходу на 

цифрову економіку, обґрунтувати сфери, де такі зміни повинні бути 

першочерговими, оцінювати динаміку змін у просторі та часі, проводити 

кластеризацію держав відповідно до їхніх показників. Варто зазначити, що 

окрім DESI, існує I-DESI (The International DESI), який відрізняється кількома 

показниками від європейського, але дає змогу хоча б приблизно порівняти 

рівень розвитку країн ЄС із іншими [325]. 

Аналізом індексу займалися численні науковці, зокрема [484], однак 

основою досліджень було порівняння значень індексу чи його складових в 

різних країнах, чи визначенням значення індексу для конкретної країни [138]. 

Однак до цього часу не були визначення питання взаємозв’язку між значенням 

індексу та основними макроекономічними факторами в країні, через що 

продовжується дискусія, що є первинним для розбудови сучасної економіки. 

З одного боку, стан економіки визначає можливості для інновацій, але з 
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іншого, навіть найбагатші країни не можуть впроваджувати цифрові 

технології без відповідної бази знань та навичок. Внаслідок цього у цьому 

розділі будуть побудовані моделі, що дозволять дати відповіді на ці питання. 

Перетворення технологічного устрою сучасного господарства зумовили 

появу цифрової економіки, яка відкриває суттєві можливості та, разом з тим, 

породжує загрози [88]. Наслідком цього процесу є якісні перетворення 

господарських відносин. Останнім часом значно підвищилась увага до 

розвитку цифрової економіки та її концептуалізації як підстав для політичних 

рішень. Всесвітній економічний форум започаткував ініціативу дослідження 

«digital economy» як провідного напряму майбутнього розвитку суспільства 

[355]. «Цифровізація перетворює бізнес-моделі, політичний ландшафт та 

соціальні норми. Метою Системної ініціативи Всесвітнього економічного 

форуму «Формування майбутнього цифрової економіки та суспільства» є 

сприяння розробці загального цифрового середовища, що створює довіру, яка 

є рушійною силою інтеграції, економічного розвитку та соціального прогресу 

[161]. Загалом цифрова економіка – це не тільки ті відносини, які 

опосередковуються Інтернетом, стільниковим зв’язком, ІКТ, – вони в них 

існують. Це спрощує господарську взаємодію, знищує довгі ланцюги 

посередників, прискорює перебіг різноманітних угод (кредиту, оренди, 

купівлі-продажу, сплати податків, розрахунків тощо), долає перешкоди 

доступу на ринки, усуваючи просторові обмеження і створюючи 

альтернативні комерційні майданчики, надає конкурентні переваги компаніям 

незалежно від їх розмірів, дозволяє створити ефект масштабу і реалізувати 

його позитивну віддачу, знижуючи витрати. З’являються нові бізнес-

практики, які відображаються в появі гіг-економіки, фрілансерства, 

краудфандингу, краудінвестингу, краудсорсингу, краудкастингу, 

краудлендингу [312]. 

Окремого значення почали набувати не лише економіко-соціальні 

рейтинги та індекси, а й показники, що висвітлюють окремі аспекти розвитку 

цифрової економіки, постійно проводиться їх порівняльний аналіз. Так, у 
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2015 році в Європейському Союзі вперше був розрахований Digital Economy 

and Society Index (DESI) з метою виявлення напрямів пріоритетних інвестицій 

у створенні цифрового ринку і сприяння країн ЄС покращити цифрову 

продуктивність [484].  

Компанія Huawei четвертий рік поспіль досліджує тенденції розвитку 

цифрової економіки за допомогою розробленого її фахівцями глобального 

індексу мережевої взаємодії (Global Connectivity Іndex (GCI)). Вони 

зазначають, що зростання індексу свідчить про підвищення рівнів 

конкурентоспроможності, інноваційності та продуктивності в національній 

економіці. Ще один показник – індекс цифровізації (DiGiX) – оцінює фактори, 

поведінку агентів та інституції, які дозволяють країні повністю 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) для 

підвищення її конкурентоспроможності та добробуту. Це складний індекс, 

який узагальнює відповідні показники цифрової продуктивності 100 країн. 

DiGiX має шість основних вимірів: інфраструктура, сприйняття технологій 

домогосподарствами, сприйняття технологій підприємствами, витрати на нові 

технології, наявність нормативних актів та їх зміст. Кожна складова, у свою 

чергу, поділяється на ряд окремих показників. Всього у індексі аналізується 21 

показник. 

Враховуючи той факт, що і проблематика цифрової економіки, і самі 

індекси та рейтинги мають дуже неглибоку ретроспективу, прогнозування їх 

динаміки та порівняльний аналіз успішності країн за цими показниками 

вельми ускладнений [280]. Те саме стосується й аналізу факторів, що 

впливають на розвиток цифрової економіки та її показники ефективності 

[284]. Однак, якщо звернутися до наукової літератури, то кількість робіт за 

цією тематикою зростає. Проте, виключно математичний обґрунтований 

підхід щодо проблематики не є достатньо поширеним [368] та вживаним за 

географією розгляду країн для аналізу [305]. Так, в роботі [433] проводиться 

аналіз між країнами, щоб з'ясувати суттєві відмінності між Україною та 

Угорщиною щодо доступу до Інтернету та використання пристроїв, 
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включаючи смартфони, комп'ютери та планшети. Результати показують певне 

відставання України, що не є дивним. У іншій роботі Т. Ершова з колегами 

[336] запропонували оцінку розвитку цифрової економіки як інструмент 

управління процесами цифрової трансформації на національному, 

регіональному та галузевому рівнях. Їх методологія включає систему 

показників, засоби вимірювання та критерії оцінки, що дозволяють оцінити 

поточну ситуацію з умовами, процесами та наслідками цифрової 

трансформації. Враховуючи новизну проблематики, науковці досі не 

виробили спільного розуміння репрезентативних індикаторів цифрової 

економіки, одночасно з індексами розглядаються різні набори факторів, що 

можуть відображати розвиток ситуації. Наприклад, у роботі [525] було 

використано десять діагностичних змінних за даними Євростату для 

проведення порівняння рівня розвитку цифрової економіки в так званих 

«старих» державах-членах Європейського Союзу. При порівняння 

застосовано таксономічні міри розвитку, запропоновані Ж. Хеллвігом. Однак, 

незважаючи на те, що створення цифрової економіки часто вказується як 

потенційний шанс для гірше розвинених країн для подолання їхнього розриву 

в розвитку з найбільш розвиненими економіками, дослідження підтвердило, 

що залишаються традиційні відмінності між «старими» країнами-членами 

Європи. 

Отже, проведений аналіз літератури з тематики дає підстави визначити 

моменти, які ще не були досліджені. Зокрема, досі не здійснено порівняння 

можливої позиції України в цифровій економіці ЄС та світу. Також не 

проводилося економіко-математичне дослідження взаємовпливу соціально-

економічного розвитку та індексу DESI країн ЄС. Однак такі дослідження 

повинні бути зроблені, оскільки цифровізація економіки є однією зі складових 

економічної безпеки країни, а значить її поширення буде мати суттєві наслідки 

для зміни розвитку країни у порівнянні з іншими державами. Далі будемо 

використовувати індекс DESI як основу для порівняння країн, та 

застосовувати його як міру цифрового розвитку країни. 
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Структурно індекс DESI складається із 5 основних показників, які 

поділені на підгрупи та три рівні. На першому рівні розташовані 5 цих 

показників, а саме: рівень забезпечення зв’язком (Connectivity); рівень 

розвитку людського капіталу у цифрових технологіях (Human Capital); рівень 

використання інтернету (Use of Internet); рівень інтеграції цифрових 

технологій (Integration of Digital Technology); рівень розвитку цифрових 

суспільних та комунальних послуг (Digital Public Services). На другому та 

третьому рівні ці 5 показників конкретизуються та поділяються на 13 підгруп 

другого рівня та 34 підгрупи третього рівня [323] (Додаток Д). 

Після визначення показників другого та третього рівнів та їх приведення 

до співвимірного вигляду через коефіцієнти, що передбачені методологією 

обрахунку, знаходиться 5 показників першого рівня, кожному з яких у 

відповідність ставиться конкретний ваговий коефіцієнт. Після цього 

розраховується кінцевий результат індексу із використанням формули: 
5

1
i i

i
DESI a w

=

=∑  

де ai – значення і-го показника першого рівня, wi – відповідний ваговий 

коефіцієнт (табл. 4.5). Таким чином, відбувається розрахунок індексу DESI. 

Таблиця 4.5 

Вагові коефіцієнти першого рівня 

І рівень Коефіцієнт 

1. Рівень забезпечення зв’язком  0,25 

2. Рівень розвитку людського капіталу у цифрових 

технологіях 

0,25 

3. Рівень використання інтернету  0,15 

4. Рівень інтеграції цифрових технологій  0,20 

5. Рівень розвитку цифрових суспільних та комунальних 

послуг. 

0,15 

Джерело: Digital Economy and Society Index (DESI) [323] . 
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Згідно з даними Європейської Комісії (рис. 4.6), найвищі показники 

мають 9 країн членів ЄС (Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Люксембург, 

Ірландія, Великобританія, Бельгія, Естонія). Середній результат у Іспанії, 

Австрії, Мальти, Литви, Німеччини, Словенії, Португалії, Чехії, Франції, 

Латвії. Найнижчий результат показали Словаччина, Кіпр, Хорватія, 

Угорщина, Польща, Італія, Болгарія, Греція, Румунія. У цілому, країни 

зберегли свої позиції у порівнянні з 2017 роком.  

Важливою частиною дослідження має стати вивчення впливу 

макроекономічних показників на індекс DESI. При цьому можна 

сформулювати декілька гіпотез. 

Гіпотеза 1. Більший рівень економічного розвитку країни веде до 

збільшення цифровізації країни.  

Гіпотеза 2. За умови високого безробіття у країни є стимули для 

цифровізації. 

Гіпотеза 3. Рівень цифрового розвитку країни визначається в першу чергу 

її попереднім розвитком, тобто отримати високий рівень цифрового розвитку 

дуже швидко неможливо.  

 
Рис. 4.6. DESI та його основні компоненти. 

Джерело: [321]  
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Для перевірки заданих гіпотез ми зібрали дані структурних одиниць 

індексу DESI по 28 країнах Європейського Союзу за 2014-2018 роки [321]: 

• Рівень забезпечення зв’язком (Connectivity); 

• Рівень розвитку людського капіталу (Human Capital); 

• Рівень використання інтернету (Use of Internet); 

• Рівень інтеграції цифрових технологій (Integration of Digital Technology); 

• Рівень розвитку цифрових суспільних та комунальних послуг (Digital 

Public Services). 

Крім цього будемо використовувати показники, що дозволяють оцінити 

розвиток економіки суспільства. Зокрема, можна взяти рівень ВВП на душу 

населення по країнах за 2013-2017 роки. Проте щоб не отримувати суттєво 

різні результати за країнами, адже в деяких рівень життя розрізняється більше, 

ніж вдвічі, для аналізу використаний індекс реальних витрат на душу 

населення за паритетом купівельної спроможності (Consumption per capita), де 

за 100 прийнятий рівень Європейського Союзу. Цей показник має фактично ті 

ж самі характеристики, що й ВВП на душу населення, але порівняти за ним 

спроможність та готовність платити за цифрові послуги набагато легше.  

Для аналізу безробіття був використаний показник рівень безробіття 

серед активного населення (Unemployment), оскільки саме ці безробітні 

можуть після перепідготовки збільшити рівень цифровізації економіки. Всі 

дані були взяті з Євростату у річному вимірі за 2013-2017 роки. 

Щодо України, то окремого підрахунку для нашої держави не 

проводилося, однак, за дослідженням Пілінського В.В. та Веретюк С.М., 

індекс DESI в Україні відстає від європейських індикаторів у 2-4 рази [138] 

(рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Індекс DESI за його групами для України, Польщі та середнього 

значення для країн ЄС. 

Джерело: [138]. 

 

Проведення одночасного аналізу для 28 країн Європейського Союзу 

вимагає побудови моделі панельної регресії. Для початку будемо розглядати 

панельну регресію у вигляді: 

0 1 1 1 2 2 1ijt ji j t j t ijty x xβ β β ε− −= + + +  , 

де 

ijty  – i-та складова індексу DESI у j-ій країні; 

1j tx  – індекс рівня споживання на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності у j-ій країні у період t; 

2i tx  – відсоток безробітних серед активного населення у j-ій країні у 

період t; 

itε  – залишки моделі. 

Побудова коректної моделі вимагає перевірки всіх рядів на 

стаціонарність. У нашому випадку всі складові індексу DESI, рівень 

споживання на душу населення за паритетом купівельної спроможності та 

рівень безробіття серед активного населення є тренд-стаціонарними 
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процесами відповідно до тесту Levin, Lin & Chu t. Відповідні статистики 

наведено у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Перевірка рядів на стаціонарність за методом Levin, Lin & Chu t 

Змінна Statistic Prob. 
Connectivity -66.8627  0.0000 
Human Capital -52.3810 0.0000 
Use of Internet -25.6594 0.0000 
Integration of Digital 
Technology 

-176.255 0.0000 

Digital Public Services -2.37330 0.0088 
DESI -27.7961 0.0000 
Consumption per capita, 
ConPC 

-96.0677 0.0000 

Unemployment, U -15.2064 0.0000 
Джерело: розраховано автором 

 

Проведення тесту Лагранжа на випадкові ефекти (Lagrange Multiplier 

Tests for Random Effects) показало, що для всіх п’яти складових необхідно 

використовувати різні комбінації ефектів, дані про що наведено у табл. 4.7. 

Відповідно до цих значень було оцінено відповідні регресії. 

Таблиця 4.7 

Наявність фіксованих та випадкових ефектів у регресіях 

Змінна Міжкраїнні ефекти Міжчасові ефекти 

Connectivity Random Random 

Human Capital Random Fixed 

Use of Internet None None 

Integration of Digital 

Technology 

Random Fixed 

Digital Public Services Random Random 

Джерело: розраховано автором 
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Для перевірки гіпотези про швидкість цифрового розвитку країни була 

побудована модель панельної авторегресії виду: 

0 1 1jt jt jtdesi desiβ β ε−= + +   

де jtdesi  – DESI у j-ій країні у період t; 

0 1,β β  – коефіцієнти моделі; 

jtε  – залишки моделі. 

Зведена таблиця оцінок всіх регресій наведена у табл. 4.8 та табл. 4.9. 

Таблиця 4.8 

Оцінка регресії 

Залежна 

змінна 

Незалежні 

змінні Коефіцієнт Std. Error t-Statistic Prob. 

Connectivity C 14.26300 1.162673 12.26742 0.0000 

ConPC(-1) 0.022085 0.008314 2.656408 0.0088 

U(-1) -0.288374 0.049833 -5.786765 0.0000 

Human 

Capital 

C 12.07324 0.641849 18.81009 0.0000 

ConPC(-1) 0.016747 0.005168 3.240740 0.0015 

U(-1) -0.080590 0.026558 -3.034494 0.0029 

Use of Internet C 6.721762 0.453451 14.82357 0.0000 

ConPC(-1) 0.012566 0.003039 4.134123 0.0001 

U(-1) -0.079929 0.025404 -3.146291 0.0020 

Integration of 

Digital 

Technology 

C 4.473813 0.943633 4.741052 0.0000 

ConPC(-1) 0.020630 0.007264 2.839914 0.0052 

U(-1) 0.051131* 0.044770 1.142093 0.2555 

Digital Public 

Services 

C 11.54411 1.139329 10.13237 0.0000 

ConPC(-1) -0.007076* 0.008877 -0.797100 0.4268 

U(-1) -0.328448 0.033763 -9.727959 0.0000 

Джерело: розраховано автором 

* незначимий коефіцієнт 
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Таблиця 4.9  

Характеристики оцінених регресій 

Характеристики/залежні 

змінні 

Connectivity 
Human 

Capital 

Use of 

Internet 

Integration 

of Digital 

Technology 

Digital 

Public 

Services 

R-squared 0.286444 0.792568 0.215934 0.691039 0.420503 

Adjusted R-squared 0.276027 0.783210 0.204488 0.677101 0.412043 

F-statistic 27.49804 84.69563 18.86507 49.57909 49.70592 

Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Джерело: розраховано автором 

 

З наведених таблиць можна зробити висновок, шо всі розглянуті моделі є 

адекватними, а абсолютна більшість коефіцієнтів – значимими. 

Отримані значення показують, що спостерігається певний позитивний 

вплив рівня розвитку країни на структурні частини DESI. Зокрема, збільшення 

індексу витрат на одну особу за паритетом купівельної спроможності на 1, що 

в залежності від країни складає від 0,6 до 2%, призводить до зростання через 

один рік показника Connectivity на 0,022, Human Capital – на 0.117, Use of 

Internet – на 0,013, Integration of Digital Technology – на 0,021. Для показника 

Digital Public Services не знайдено суттєвого значимого впливу. 

В свою чергу рівень безробіття навпаки гальмує розвиток цифровізації 

економіки. Зокрема, зростання рівня безробіття серед активного населення на 

1% призводить до падіння Connectivity на 0.288, Human Capital – на 0.081, Use 

of Internet – на 0,080, Digital Public Services – на 0,328. Для показника 

Integration of Digital Technology не знайдено суттєвого значимого впливу. 

Таким чином, ми бачимо, що зростання індексу DESI має певні 

обмеження. Наприклад, якщо більшість економік європейських країн 

зростають на 1-3% щорічно, а безробіття не має тенденції до зменшення, то за 

таких умов можна очікувати приросту DESI на 0,2-0,5 щорічно. 
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Проаналізовані показники вказують на достатньо схожі тенденції, хоча якщо 

показники Connectivity та Integration of Digital Technology реагують на 

економічне зростання на рівні 0,021-0,22, то рівень використання інтернету – 

лише на рівні 0,013. Це можна пояснити тим, що у європейських країнах 

використання інтернету вже настільки розповсюджене, що будь-яке його 

розширення вкрай важко здійснити. Однак при цьому розвиток людського 

потенціалу у цифрових технологіях реагує набагато швидшими темпами – 

0,117 за кожен відсоток зростання. Це можна пояснити тим, що більш заможні 

люди мають можливості для підвищення освіти, отримання додаткової 

інформації, можливостей, а також банальної оплати послуг цифрової 

економіки.  

Можна зазначити, що в цілому, розширення споживання у європейських 

країнах буде мати досить обмежений ефект. Наприклад, у аутсайдерах індексу 

DESI можна суттєво покращити його структуру за рахунок економічного 

зростання, але у заможних країнах вже фактично досягнута стеля.  

Однак у країн залишається суттєвий потенціал його розвитку за рахунок 

боротьби з безробіттям, зокрема через перепрофілювання безробітних до 

сфери цифрових послуг. Цей ефект буде посилюватися, оскільки нове 

покоління буде набагато легше адаптувати до нової економіки, а значить, 

отримати додатковий бонус для технологічного розвитку. Причому 

найбільший ефект у найближчі роки слід пов’язувати саме з частиною Digital 

Public Services, тобто розвитком електронного уряду, введення прямої 

демократії, створення максимально прозорих умов функціонування 

економічних та політичних агентів.  

При аналізі панельної авторегресії були отримані такі результати (табл. 

4.10):  
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Таблиця 4.10 

Оцінка моделі панельної авторегресії 

Залежна змінна: DESI   

Вибірка: річні дані з 2015 по 2018 рік 

кількість країн – 28,  

загальна кількість спостережень – 112.   

Змінна Коефіцієнт  Std. Error t-статистика Prob.  

C 0.896825 0.092549 9.690297 0.0000 

DESI(-1) 0.976739 0.009059 107.8186 0.0000 

R-squared 0.990626  Mean dependent var 10.64589 

Adjusted R-squared 0.990541  S.D. dependent var 2.147049 

F-statistic 11624.85  Durbin-Watson stat 2.120622 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Джерело: розраховано автором 

 

Ця модель яскраво свідчить, що зміна показника DESI майже на 98% 

залежить від свого попереднього значення. Це означає, що швидко 

збільшувати цей показник досить важко для всіх країн.  

Таким чином, можна дати відповідь на перевірку поставлених вище 

гіпотез (табл. 4.11). 

Отже, індекс DESI – це європейський показник, який визначає рівень 

розвитку саме цифрової економіки та суспільства, складається із 34 

показників, що поділені на 5 груп та 3 рівня. Для обрахунку кінцевого 

результату кожна група має свій ваговий коефіцієнт, який виступає 

множником у остаточній функції.  
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Таблиця 4.11 

Результати перевірки гіпотез 

Гіпотеза Результати перевірки 

Гіпотеза 1. Більший рівень 

економічного розвитку країни 

веде до збільшення цифровізації 

країни.  

Ця гіпотеза підтверджена у 4 моделях з 

5. В цілому, більш заможне суспільство 

призводить до більш розвинутих 

цифрових сервісів.  

Гіпотеза 2. За умови високого 

безробіття у країни є стимули для 

цифровізації. 

Ця гіпотеза також знайшла 

підтвердження у 4 моделях з 5. Це 

означає, що європейські країни, що 

мають високий рівень безробіття, мають 

всі підстави для збільшення DESI у 

найближчій перспективі за рахунок 

перенавчання чи перекваліфікації 

безробітних.  

Гіпотеза 3. Рівень цифрового 

розвитку країни визначається в 

першу чергу її попереднім 

розвитком, тобто отримати 

високий рівень цифрового 

розвитку дуже швидко 

неможливо.  

Ця гіпотеза підтверджується. Фактично, 

поточне значення на 97,7% визначається 

своєю попередньою величиною. Іншими 

словами, прискорення цифрового 

розвитку можливо лише за 

надзвичайних успіхів в зростанні 

економіки або боротьбі з безробіттям. 

Оскільки у розвинутих країнах великі 

перепади в цих показниках неможливі, 

то цифровізація економіки буде 

розвиватися приблизно однаковими 

темпами. 

Джерело: складено автором 
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У цьому розділі були перевірені три гіпотези. Аналіз показав, що більш 

заможне суспільство призводить до більш розвинутих цифрових сервісів, 

причому кожен додатковий 1% зростання споживання призводить до 

зростання DESI на 0,2. Друга гіпотеза перевіряла вплив безробіття на DESI. 

Проведене дослідження показало, що європейські країни, що мають високий 

рівень безробіття, можуть збільшити DESI у найближчій перспективі за 

рахунок дестимуляції безробіття. Третя гіпотеза визначала, чи можна швидко 

підвищити рівень DESI. Дослідження показало, що поточне значення майже 

98% визначається своєю попередньою величиною, тобто здійснити прорив у 

розвитку цифрової економіки неможливо.  

Це призводить до доволі сумних висновків щодо бідних та недостатньо 

розвинутих країн, зокрема, для України. Ця країна має досить низький 

показник, над підвищенням якого слід працювати далі, адже за саме за 

цифровою економікою та суспільством вбачається майбутнє. Однак проведене 

дослідження показує, збільшення DESI занадто великими темпами 

неможливе. За певними оцінками у 2018 значення DESI в Україні становило 

6,35, що, наприклад, вдвічі менше, ніж у Великій Британії. Для досягнення 

такого рівня Україна за умови 3% щорічного зростання та щорічного 

зменшення безробіття на 0,5% буде рухатися щонайменше 10 років.  

4.3. Роль європейської інтеграції у забезпеченні економічної 
безпеки держави 

Однією з особливостей розрахунку індексу економічної безпеки є 

міжкраїнна диференціація. Очевидно, що це пов’язано з дуже багатьма 

чинниками: початковими умовами, економічною моделлю в країні, роллю 

сусідів. В той же час фактори лібералізації цін, збільшення руху капіталу, 

усунення торгових бар'єрів та технологічні розробки прискорили процес і 

наслідки глобалізації. У свою чергу це призвело до суттєвого зростання 

торгівлі між країнами. Уряди держав намагаються створити різні стимули для 

покращення торгового балансу. Це сприяє поширенню уніфікованих правил 



324 
 
гри, моделей господарювання, технологічних розробок, що в принципі має 

сприяти конвергенції економічного розвитку країн.  

Глобалізація була дискусійним явищем протягом всієї історії. З одного 

боку, економічні, соціальні та політичні інтерпретації глобалізації 

допомагають пояснити трансформуючий її вплив на світову систему, а також 

на країни з перехідною економікою. Зокрема, розпад соціалістичного блоку, 

поширення ліберальної економічної системи та вільної ринкової економіки 

змусило уніфікувати економічну систему як розвинених країн, так і, тих, що 

розвиваються і є вже розвинені [386]. Відповідно, вплив глобалізації призвів 

до підвищення ефективності руху капіталу та прямих іноземних інвестицій, 

міжнародної торгівлі, інтернаціоналізації технологій та економічної 

діяльності міжнародних компаній. 

З іншого боку, розвиток глобалізації сприяв підвищенню соціального 

розшарування населення в усіх країнах. Зокрема, рівень нерівності доходів 

значно зріс практично у всіх країнах Європейського Союзу, США, країнах 

Близького Сходу, що призвело до соціальних потрясінь, протестів, а в деяких 

регіонах – до військових конфліктів [472].  

Перехід до нових умов господарювання був різним у країнах світу. 

Більшість країн Західної Європи, США формували умови нового світового 

порядку на основі власних моделей економіки, а тому їх інтеграція була 

достатньо швидкою та безболісною. Країни пост-радянського блоку мали 

суттєві проблеми з трансформацією своїх систем, з різною швидкістю 

формували стратегію інтеграції власної економіки до світового 

співтовариства.  

Зокрема, стратегія країн Балтії полягала у виборі шокової терапії для 

швидкого здійснення реформ та завершення переходу. Як і всі країни 

перехідного періоду; Естонія, Латвія та Литва пережили процес приватизації 

та реструктуризації, стабілізацію макроекономіки, лібералізацію, інституційні 

та правові реформи. У цих країнах, на думку Кохонена [402], економічні 

реформи виконувалися швидше і всебічніше, ніж у інших країнах колишнього 



325 
 

 
 

Радянського Союзу. Незважаючи на те, що на початку процесу трансформації 

всі країни мали спільні економічні проблеми, особливо зі зменшенням випуску 

продукції, країни Балтії, схоже, були відносно схожі один з одним у плані 

побудови економічних структур.  

Зовсім інша ситуація в іншій пост-радянській країні – Україні. Через брак 

реформ, високу корупційну складову, неузгодження стратегії розвитку, значну 

економічну та політичну залежність від Російської Федерації Україна довгий 

час не могла здійснити кроки, необхідні для впровадження реального 

ринкового механізму. Ситуація змінилася у 2014 році після Революції гідності 

та початку війни з Росією. Однак виділення значних коштів на укріплення 

обороноздатності гальмує шлях розвитку.  

В той же час сучасні тенденції показують, що геополітичні та 

геоекономічні чинники відіграють провідну роль у формуванні як економічної 

політики, так і розвитку країни. Останні тенденції свідчать, що роль 

сировинних економік має суттєво зменшуватися. Зокрема, як вже було 

показано у попередніх дослідженнях [473], за останні десятиріччя ціни на 

основні ресурси зросли у 2-5 разів повільніше, ніж на ціни акцій технологічних 

компаній. Це означає, що основою подальшого розвитку мають стати нові 

технології, які зменшать залежність економік в першу чергу від енергії [395]. 

Цього можна досягти за рахунок збільшення відновлювальних джерел енергії. 

Якщо вже сьогодні в деяких країнах вже близько 20% електроенергії 

виробляється з відновлювальних джерел, то до 2050 року майже вся 

електроенергія буде вироблятися саме за допомогою альтернативної 

енергетики [396]. Очевидно, що цей процес не тільки посилить енергетичну 

безпеку країн Європи та світу [475], але й сприятиме кращому задоволенню 

потреб людства. Звичайно, що це може спричинити певні загрози для 

економічного зростання. Зокрема, дешевша енергія призводить до збільшення 

випуску, що створює передумови до подальшої автоматизації виробництва, а 

значить, і заміни людей роботами. З одного боку цей тренд призводить до 

зростання нерівності доходів населення [399], але з іншого боку держави 



326 
 
мають потужні інструменти для усунення цих проблем за допомогою 

бюджетних та фіскальних механізмів.  

Розвиток технологій дозволяє суттєво зменшити витрати на 

транспортування продукції, швидкість доставки вантажів, тому ті перешкоди, 

що заважали розвитку торгівлі та економічній глобалізації, поступово 

зменшуються. Це призводить до суттєвого зростання обсягів експорту товарів 

та послуг. На рис. 4.8 зображена динаміка експорту товарів та послуг у 

мільярдах доларів США у постійних цінах 2010 року для всіх країн світу та 

країн Європи та центральної Азії. Як видно, загальні обсяги експорту за 

останні 37 років зросли у 5,72 рази у постійних цінах, що відповідає 

середньорічному зростанню на рівні 4,82%. Для країн Європи та Центральної 

Азії збільшення експорту становило 4,79 рази, або 4,32% за рік.  

 

 
Рис. 4.8. Динаміка експорту товарів та послуг у постійних цінах 2010 року. 

Джерело: Побудовано автором на основі даних World bank [341]  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Co
ns

ta
nt

 2
01

0 
U

S$
, b

ln
.

Європа та Центральна Азія Весь світ



327 
 

 
 

Очевидно, що таке зростання торгових потоків має сприяти 

вирівнюванню технологічного розвитку країн, їх вимог щодо якості продукції, 

регулювання внутрішнього виробництва тощо. Тому в даному розділі 

необхідно розглянути питання, як саме залежить рівень економічної безпеки 

держав звіту від їх участі у процесах глобалізації, обміну та торгівлі. Такий 

аналіз має на меті відповісти на кілька запитань: 

• Які фактори визначають рівень економічної безпеки окремої країни у 

порівнянні з її сусідами?  

• Чим пояснюється різниця в індексі економічної безпеки між країнами-

сусідами? 

• Яка роль логістики у сучасному світі?  

• Через які канали найбільше здійснюється вплив країн-сусідів? 

Для проведення аналізу будемо розробляти гравітаційну модель для 

визначення взаємовпливу між державами Європи. Для нашого дослідження 

сформулюємо наступні гіпотези. 

Гіпотеза 1. Індекс економічної безпеки країни-сусіда має суттєвий вплив 

на стан економічної безпеки. Очевидно, що внаслідок вище перерахованих 

причин через торгівельні, наукові, транспортні зв’язки має збільшуватися 

забезпеченість ринку, причому, чим більш економічно захищеною є країна-

сусід, тим сильніше можна посилити свою економічну безпеку через 

відповідні рівні кооперації.  

Гіпотеза 2. Різниця у індексах економічної безпеки між країнами відіграє 

суттєву роль у підвищенні економічної безпеки. Якщо одна з країн суттєво 

відстає від іншої, то за рахунок процесів глобалізації повинно відбуватися 

зменшення цього розриву. Очевидно, що цей процес доцільно розглядати у два 

боки: з одного боку наявність заможної держави-сусіда збільшуватиме власну 

економічну безпеку, але для заможної країни небагаті країни будуть її тільки 

зменшувати. Потрібно вияснити, наскільки сильним є цей вплив.  
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Гіпотеза 3. Відстань між країнами є перешкодою для розповсюдження 

економічної безпеки. З одного боку, чим більша відстань між країнами, тим 

складніше проводити торгівлю, обмінюватися досвідом. З іншого боку, 

розвиток транспортних технологій суттєво зменшив вплив цього фактору, що 

було показано на прикладі експортних потоків у роботі [474]. Проте відстань 

є основою для побудови гравітаційної моделі: чим більша відстань, тим більші 

витрати несуть виробники продукції для її доставки, що має знижувати обсяги 

торгівлі та обміну технологій.  

Гіпотеза 4. Наявність спільних кордонів сприяє зростанню конвергенції 

економічної безпеки. Економічна теорія свідчить, що країни-сусіди мають всі 

стимули для початку торгівлі, обміні технологіями, ресурсами. Очевидно, що 

країни будуть зацікавлені у такій торгівлі. Однак у більшості випадків, сусіди 

мають схожий асортимент продукції, що обмежує подальші можливості для 

зростання обміну. Внаслідок цього необхідно дослідити, який вплив має 

наявність спільних кордонів у сучасному світі. При перевірці гіпотези будемо 

виходити з того, що спільні кордони можуть бути по суші. В той же час, якщо 

декілька країн розташовані недалеко, а їх розділяє лише незначна частина 

моря, то в певних випадках ці держави можна вважати сусідами. У нашому 

дослідженні ми перевіримо обидві можливості. 

Гіпотеза 5. Створення Європейського Союзу позитивно вплинуло на 

економічну безпеку країн-учасників. Очевидно, що сама ідея створення ЄС 

сприяла уніфікації технологій, нормативних актів, збільшенню мобільності 

населення, підвищенню конкуренції, створенню великого ринку, на якому 

представлені фактично всі види ресурсів. Внаслідок цього, європейські країни 

зацікавлені у вступі до цієї організації.  

Гіпотеза 6. Введення євро позитивно впливає на стан економічної 

безпеки. З 1999 року європейські країни намагаються ввести спільну валюту. 

За економічними припущеннями, відсутність валютних ризиків, необхідності 

бюрократичних формальностей для покупки валюти тощо позитивно сприяє 

розвитку торгівлі, обміну, наукових досліджень. Оскільки більшість 
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перехідних країн ще не готова ввести спільну валюту, то варто оцінити, яку 

саме частку економічної безпеки вони потенційно від цього втрачають.  

Таким чином, під час дослідження будемо перевіряти наведені шість 

гіпотез. Для цього візьмемо дані розрахунків індексу економічної безпеки по 

всіх європейських країнах, що було зроблено у розділі 3.2. Для перевірки 

гіпотез була зібрана база даних, що містить річні дані щодо 48 країн з 1992 по 

2017 роки. Загалом використано 51888 спостережень таких змінних: 

• EB – індекс економічної безпеки в країні у певний рік. 

• EB_dif – різниця у індексі економічної безпеки між двома країнами. 

• EU – якщо країна є членом Європейського Союзу, то змінна дорівнює 

1, та 0 у протилежному разі. 

• Dist – відстань між столицями держав у км. Відстань виміряна GPS 

координат по прямій. При цьому слід зазначити, що відстань 

вимірювалася між столицями, хоча формально доставка товарів, послуг 

та міграція населення не завжди відбувається саме в них. Проте столиця 

є основним пунктом прийому туристів, є найбільшим та 

найважливішим містом фактично в усіх європейських країнах.  

• ComBorder – наявність спільного кордону по суші між країнами. Якщо 

такий кордон є, то змінна приймає значення 1, в протилежному разі – 

0. 

• SeaBorder – наявність портів в акваторії спільного для країн моря. Якщо 

такий порт є, то змінна приймає значення 1, в протилежному разі – 0. 

Наприклад, Фінляндія та Естонія не мають спільного кордону, тому 

змінна ComBorder=0, але обидві держави мають порти у Балтійському 

морі, тому SeaBorder=1.  

• MONETARYU – приймає значення 1, якщо країна використовує в 

якості національної валюти євро, та 0 – у протилежному разі.  

Принцип побудови бази даних дозволив отримати відразу стаціонарні 

процеси з рівнем надійності 95% для моделі. У табл. 4.12 наведено результати 
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спільного тестування змінних індексів безпеки на спільну стаціонарність за 

допомогою основних критеріїв. Всі вони свідчать, що змінні є стаціонарними. 

Фіктивні змінні та відстані було неможливо перевірити на стаціонарність 

через специфіку їх побудови для панельної регресії.  

Таблиця 4.12 

Перевірка індексів економічної безпеки (змінні EB1, EB2) на 

стаціонарність 

Method Statistic Prob.** 

Cross-

sections Obs 

Levin, Lin & Chu t* -11.9450  0.0000  2256  49209 

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -24.2051  0.0000  2256  49209 

ADF - Fisher Chi-square  6767.17  0.0000  2256  49209 

PP - Fisher Chi-square  5961.77  0.0000  2256  49632 

Джерело: розраховано автором 

 

Для проведення дослідження використовується модифіковане рівняння 

гравітаційної моделі. Проста модель тяжіння була викладена Я. Тінбергеном 

[499] у 1962 році на основі рівня торгівлі між країнами як залежної змінної та 

економічного розміру їхніх торгових партнерів та відстані між фінансовими 

центрами країн як незалежних змінних. У цьому дослідженні будемо 

використовувати модифіковану форму моделі, що складається з різних 

незалежних змінних. Такий вигляд моделі дозволить перевірити поставлені 

вище гіпотези. 

У нашому дослідженні ми будемо використовувати спеціальну форму 

гравітаційної моделі у такому вигляді: 

1_ijt 0 1 it 2 it 3 ijt

4 ij 5 ij 6 ij

 7 jt ijt

EB = + EU + MonetaryU + EB Dif
+ Comborder + Seaborder + Dist +

EB

β β β β

β β β

β ε

−

+ +

 

де β0, …, β7 – коефіцієнти моделі; 
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 εtij – залишки моделі у момент t для країни i, що має вплив на країну j. 

Проведення тесту Лагранжа на пропущені випадкові ефекти засвідчило, 

що до моделі слід додати два типи випадкових ефектів: для пояснення 

міжкраїнної диференціації та часових періодів. Наявність фіктивних змінних 

у моделі змусила розглядати панельну регресію виключно з випадковими 

ефектами. Якщо по часових періодах теоретично можна було обмежитися 

фіксованими ефектами, то для країн це було неможливо, оскільки, наприклад, 

Україна мала значення змінної EU завжди рівне 0. Через такі особливості 

побудови моделі буде некоректним проводити тест Хаусмана, тому було 

вирішено оцінити модель з випадковими ефектами як по країнах, так і по часу. 

Якщо міжкраїнна диференціація зрозуміла з логіки вибору держав, вони 

спеціально підбиралися, щоб мати різницю у ступені розвитку, то часова 

диференціація оцінює загальну економічну циклічність розвитку країн 

Європи. 

Нарешті, наступним кроком була оцінка остаточної моделі (табл. 4.13). 

Модель демонструє, що вона є адекватною з усіма значимими коефіцієнтами.  

З даної моделі бачимо, що роль економічної безпеки країн-сусідів відіграє 

надзвичайно важливу роль. З одного боку збільшення на 1% індексу 

економічної безпеки країни-сусіда сприяє зростанню власного індексу 

економічної безпеки приблизно на 0,0089%, про що свідчить коефіцієнти при 

змінній EB2. З іншого боку, наявність різниці у індексі економічної безпеки 

між двома країнами (змінна EB_DIF) діє з лагом в 1 рік: збільшення різниці на 

1% сприяє збільшенню індексу економічної безпеки на 0,009%.  

Очікувано відстань між країнами має негативний ефект для конвергенції 

у економічній безпеці: кожна 1000 км відстані між столицями призводить до 

зменшення індексу економічної безпеки на 0,00073, що становить в 

середньому незначну величину. Навіть, якщо взяти найдовші відстані в 

Європі, що не перевищують 4 тис. км, максимальна втрата в індексі 

економічної безпеки становить лише 0,3%. Наявність спільних кордонів також 

не додає приросту в економічній безпеці. Зокрема, країна-сусід сприяє 
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зменшенню економічної безпеки на 0,004. Хоча ця величина і не є значною, 

однак країни, що мають велику кількість сусідів, наприклад, Угорщина, 

можуть мати зменшення індексу економічної безпеки до 0,3%. 

Таблиця 4.13 

Результати оцінки моделі 

Залежна змінна Коефіцієнт Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.1060 0.0021 51.74 0.0000 

EU 0.0151 0.0006 26.58 0.0000 

MONETARYU -0.0051 0.0006 -8.33 0.0000 

EB_DIF(-1) 0.9023 0.0016 575.17 0.0000 

COMMONBORDER -0.0044 0.0009 -5.04 0.0000 

DIST 0.0000 0.0000 -2.79 0.0053 

SEABORDER 0.0018 0.0006 3.04 0.0024 

EB2 0.8887 0.0020 443.84 0.0000 

R-squared 0.896 

F-statistic 61125.69 

Prob(F-statistic) 0.0000 

Durbin-Watson stat 2.10 

Джерело: розраховано автором 

Проте суттєво впливає наявність спільних портів та спільної морської 

акваторії. Ситуація з портами показує, що схожі економіки, які знаходяться 

поруч, будуть більше конкурувати, більше обмінюватися технологіями, 

правилами роботи, а тому матимуть зиск від такого сусідства. Модель показує, 

що кожний морський сусід сприяє збільшенню індексу економічної безпеки 

на 0,002. Враховуючи, що у кожній з відомих європейських акваторій іноді 

десятки країн, це може підняти індекс економічної безпеки до 0,03. У цьому 

контексті найгірша ситуація у країн, що мають вихід до акваторії Чорного 

моря: тут лише 6 країн, а тому для кожної приріст індексу економічної безпеки 

не перевищує 0,01. Набагато краща ситуація у країн Західної Європи, які через 
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Атлантику мають доступ до 11 країн, а також у країн Середземного моря, що 

мають 14 європейських країн-сусідів.  

Важливу роль відіграє членство у Європейському Союзі: воно збільшує 

індекс економічної безпеки зразу на 0,015. В той же час введення спільної 

валюти не завжди має позитивний ефект. Через проблеми зі державними 

боргами індекс економічної безпеки для країн Єврозони нижчий на 0,005, ніж 

для інших країн.  

Ще одна модель присвячена визначенню факторів, від яких залежить 

зменшення різниці у стані економічної безпеки між країнами. Залежною 

змінною буде виступати EB_DIF, а незалежними – інші описані вищі 

параметри. Модель будувалася за цими ж самими принципами, що і 

попередня, тому були використані випадкові ефекти як для міжкраїнних 

відмінностей, так і міжчасових. Виявилося, що частина змінних є незначимою, 

тому кінцева модель має вигляд: 

1_ _ijt 0 1 it 2 it 3 ijt ijtEB Dif = + EU + MonetaryU + EB Dif +  β β β β ε−  

де β0, ⋯, β3 – коефіцієнти моделі; 

 εtij – залишки моделі. 

Оцінка моделі представлена у табл. 4.14. 

Таблиця 4.14 

Оцінка моделі 

Залежна змінна Коефіцієнт Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.0029 0.0003 -8.961246 0.0000 

EU 0.0096 0.0006 16.84757 0.0000 
MONETARYU -0.0071 0.0006 -11.33920 0.0000 

EB_DIF(-1) 0.9620 0.0012 815.6613 0.0000 
R-squared 0.940 
F-statistic 257148.6 
Prob(F-statistic) 0.0000 
Durbin-Watson stat 2.22 
Джерело: розраховано автором 
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З цієї моделі видно, що членство у ЄС збільшує різницю в індексі 

економічної безпеки, а участь у монетарному союзі – зменшує. В той же час 

сама різниця на 96% визначається своїм попереднім значенням. Це означає, 

що в цілому, міжкраїнне утворення в Європі саме по собі не сприяє зміні 

різниці в стані економічної безпеки країн. Звичайно, це не означає, що таке 

утворення неефективне: існує багато досліджень, що участь ЄС сприяє 

розвитку торгівлі, обміну, що може опосередковано збільшувати економічну 

безпеку.  

Проведене дослідження дало можливість перевірити шість поставлених 

гіпотез (табл. 4.15). 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. По-перше, країни 

Європи ще не вичерпали потенціалу розвитку власної економічної безпеки. 

Зокрема, за рахунок розширення Європейського Союзу, звичайно, за умови 

дотримання принципів його функціонування, можна підвищити рівень 

безпеки приблизно на 1,5%.  

По-друге, відстані перестають грати визначальну роль для 

розповсюдження технологій, товарів, послуг, що визначає надзвичайно 

низький вплив відстані на процеси розповсюдження економічної безпеки. Це 

означає, що враховуючи розвиненість транспортної інфраструктури Європи, 

можна достатньо швидко поширювати новітні тенденції економічної безпеки 

серед країн. Гальмуючим чинником виступає інерційність самого індексу, 

який приблизно на 90% визначається своїми попередніми значеннями. 

По-третє, економічне зростання та вирівнювання в умовах 

господарювання нівелюють розбіжності між країнами. Зростання індексу у 

країнах-сусідах достатньо вагомо (приблизно на 89%) поширюється на власну 

країну. Таким чином, всім країнам з одного боку вигідно мати навколо себе 

заможних сусідів, а іншого – підвищення індексу безпеки можливе лише за 

умови значного посилення конкурентної боротьби. 
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Таблиця 4.15 

Результати перевірки гіпотез 

Гіпотеза Результат перевірки 
Гіпотеза 1. Індекс 
економічної безпеки 
країни-сусіда має 
суттєвий вплив на стан 
економічної безпеки. 

Гіпотеза підтверджена, збільшення індексу 
економічної безпеки на 1% у країні-сусіді веде до 
збільшення безпеки у власній країні на 0,0089%. 

Гіпотеза 2. Різниця у 
індексах економічної 
безпеки між країнами 
відіграє суттєву роль у 
підвищенні економічної 
безпеки. 

Гіпотеза підтверджена. Кожен 1% різниці у 
індексі економічної безпеки сприяє конвергенції 
індексів на 0,09%. В свою чергу значення різниці 
в індексах економічної безпеки на 96% 
визначається своїм попереднім значенням, тому 
вирівнювання стану економічної безпеки буде 
достатньо тривалим процесом.  

Гіпотеза 3. Відстань між 
країнами є перешкодою 
для розповсюдження 
економічної безпеки. 

Формально гіпотеза підтверджена, оскільки 
кожні 1000 км відстані між столицями 
призводить до зменшення індексу економічної 
безпеки на 0,00073, однак для європейських 
країн, які в більшості випадків знаходяться на 
незначних відстанях одна від одної, це значення 
настільки мале, що в цілому їм можна 
знехтувати. 

Гіпотеза 4. Наявність 
спільних кордонів сприяє 
зростанню конвергенції 
економічної безпеки. 

Гіпотеза не підтверджена. Модель показала, що 
країна-сусід сприяє зменшенню економічної 
безпеки на 0,004. З іншого боку, наявність 
спільних морів, тобто морське сусідство відіграє 
значну роль і у підвищенні та розповсюдженні 
економічної безпеки: морський сусід сприяє 
збільшенню індексу економічної безпеки на 
0,002. 
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Продовження табл. 4.15 

Гіпотеза Результат перевірки 

Гіпотеза 5. Створення 

Європейського Союзу 

позитивно вплинуло на 

економічну безпеку країн-

учасників. 

Гіпотеза підтверджена. Відповідно до 

моделі кожен член Європейського Союзу 

має додатково 0,015 до власного індексу 

економічної безпеки.  

Гіпотеза 6. Введення євро 

позитивно впливає на стан 

економічної безпеки. 

Гіпотеза відхилена. Це означає, що через 

проблеми з виплатами державних боргів, 

формуванням низько-дефіцитних 

бюджетів в умовах таргетування інфляції, 

індекс економічної безпеки для країн 

Єврозони нижчий на 0,005, ніж для інших 

країн. 

Джерело: складено автором. 

 

Висновки до розділу 4 

Проведене дослідження показало, що протягом майбутніх 10 років 

найбільш ймовірним ризиком для розвитку світової економіки буде високий 

рівень розшарування населення за рівнем доходів. За допомогою 

використання економіко-математичного апарату визначено, що країни 

центральної Європи та Великої Британії досягли такого рівня розвитку та 

перерозподілу в економіці, що зміна продуктивності праці не здатна суттєво 

збільшити нерівність доходів населення. Периферійні країни через суттєву 

залежність від більших економік та недостатнього розвинутого механізму 

перерозподілу в економіці зазнають вплив від технологічних змін. В той же 

час країни південної Європи та Естонія характеризуються як правило 

помірним зростанням нерівності при технологічних змінах. Нарешті, 

наступний блок країн (Хорватія, Італія, Латвія, Польща) мають навпаки 



337 
 

 
 

обернений зв’язко між продуктивністю праці та технологічними змінами, що 

можна пояснити тим, що початково у цих країнах існував достатньо високий 

рівень нерівності, який в останні роки зменшується за рахунок зміни 

розподільчого механізму в країнах. 

Аналіз економіко-математичних моделей показав, що більш заможне 

суспільство призводить до більш розвинутих цифрових сервісів, причому 

кожен додатковий 1% зростання споживання призводить до зростання DESI 

на 0,2. Проведене дослідження показало, що європейські країни, що мають 

високий рівень безробіття, можуть збільшити DESI у найближчій перспективі 

за рахунок дестимуляції безробіття. Однак поточне значення DESI майже на 

98% визначається своєю попередньою величиною, тобто здійснити прорив у 

розвитку цифрової економіки неможливо. Для досягнення рівня Великої 

Британії Україна за умови щорічного зростання рівня споживання у 3% та 

щорічного зменшення безробіття на 0,5% від поточного значення буде 

рухатися щонайменше 10 років.  

Однією з особливостей розрахунку індексу економічної безпеки є 

міжкраїнна диференціація. Проведене дослідження показало, що за рахунок 

розширення Європейського Союзу, звичайно, за умови дотримання принципів 

його функціонування, можна підвищити рівень безпеки приблизно на 1,5%. 

Відстані між країнами перестають грати визначальну роль для 

розповсюдження технологій, товарів, послуг, що визначає надзвичайно 

низький вплив відстані на процеси розповсюдження економічної безпеки. Це 

означає, що враховуючи розвиненість транспортної інфраструктури Європи, 

можна достатньо швидко поширювати новітні тенденції економічної безпеки 

серед країн. Гальмуючим чинником виступає інерційність самого індексу, 

який приблизно на 90% визначається своїми попередніми значеннями. 

Наступний етап дослідження має бути пов’язаний з інструментами 

впливу на стан економічної безпеки, з можливостями держави гарантувати 

певний її рівень в умовах внутрішніх та зовнішніх впливів. Такий аналіз буде 

проведений у наступному розділі.  
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Наукові результати, відображені у четвертому розділі, опубліковано у 

працях автора [177, 191, 62, 169, 188, 190, 178, 196, 182, 93, 476, 399, 193, 200, 

185, 92, 245, 66, 60, 482, 179, 172].   
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Розділ 5. Напрями підвищення ефективності інструментів 
державного регулювання економічної безпеки держави 

5.1. Використання податково-бюджетної політики для 
забезпеченні економічної безпеки держави 

Економічна політика держави відіграє провідну роль у забезпеченні 

стійкості та розвитку держави. Тому формування адекватних інструментів, за 

допомогою яких уряд України може впливати на стан економічної безпеки, є 

важливою та нагальною задачею. Основною метою економічної політики є 

оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями 

народного господарства, соціальними групами, територіями [24]. При цьому 

недооцінювати роль держави є великою помилкою, що показала фінансово-

економічна криза, що розпочалася у 2008 році. Як відомо, економічна політика 

сприяє розвитку виробництва, підтримання підприємницької діяльності, 

підтримання зайнятості населення. Проте з іншого боку, проведення 

фінансової політики має забезпечувати виконання соціальних зобов’язань 

держави. Також, за допомогою виваженої фінансової політики держава має 

можливість впливати на суб’єктів господарювання для раціонального 

використання ресурсів, забезпечення достатнього рівня екологічної 

захищеності громадян.  

В економіці вже давно виявлено, що ринковий механізм дуже часто 

неспроможний забезпечити перерозподіл коштів відповідно до 

загальносуспільних інтересів. В літературі було розглянуто декілька теорій, 

які доводили цю тезу, проте загального вирішення проблеми представлено не 

було. З цієї причини, держава повинна втручатися у процеси перерозподілу 

фактично на всіх рівнях господарювання, що пояснюється необхідністю 

вирішення завдань із забезпеченням потреб усього суспільства. Особливої 

уваги таке втручання має у періоди кризових явищ або структурних змін в 

економіці, що випливає з необхідності структурних змін економіки, 
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підтримкою пріоритетних напрямів економічного розвитку, розширенням і 

удосконаленням об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури [54]. 

Вивчення впливу державної політики на соціально-економічний розвиток 

країни займає важливе місце у економічній літературі. Дослідження процесу 

державного регулювання економіки неодноразово аналізувалося у науковій 

літературі. Зокрема, особливу увагу цим питанням приділяли Дж. Кейнс [394], 

Р. Харрод [228], А. Лаффер [406], А. Маршалл, А. Пігу [446].  

Серед методів державного регулювання найвпливовішими в сучасних 

умовах є економічні методи, які дозволяють створити передумови для вибору 

таких рішень суб’єктами економіки, які б відповідали визначеним цілям 

економічної політики держави [222]. Серед таких методів як правило 

виділяють різноманітні програми стимулювання, пільги, рівень податків, 

індикативні чи адміністративні ціни на продукцію, державні позики тощо, 

тобто ті, що відносять до податково-бюджетної політики.  

Структурно до складових економічної політики держави виділяють [81]: 

1. промислову політику; 

2. інноваційну політику; 

3. податково-бюджетну політику; 

4. грошово-кредитну політику; 

5. цінову політику; 

6. фінансову політику; 

7. регіональну політику; 

8. структурну політику; 

9. соціальну політику; 

10. інвестиційну політику. 

Проте, розуміють сутність економічної політики вчені та практики по-

різному. Як відзначає Н. Рубіні [157], для ефективного функціонування 

ринково-орієнтованих економік необхідно відмовитися як від моделі 

невтручання держави у економіку та «рейганоміки» (переносу акценту з 

регулювання попиту на товари та послуги на стимулювання їх виробництва), 
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так і від моделі загального добробуту на основі державного дефіциту. Для 

створення правильного балансу, на думку американського економіста, 

необхідно створювати робочі місця, частково за допомогою додаткового 

податково-бюджетного стимулювання, з метою продуктивних інвестицій в 

інфраструктуру. Наведена задача вимагає:  

• більш прогресивного оподаткування;  

• більш сильного короткострокового податково-бюджетного 

стимулювання з сильнішою середньо- і довгостроковою податково-

бюджетної дисципліною; 

• підтримку кредиторських банків органами грошово-кредитного 

регулювання для запобігання руйнівного масового вилучення вкладів з 

банків;  

• значних інвестицій у людський капітал;  

• зниження боргового тягаря для неплатоспроможних сімей та інших 

постраждалих суб'єктів ринку;  

• більш строгого контроля та регулювання фінансової системи; 

• поділу занадто великих банків (для уникнення системних ризиків) і 

олігополістичних трестів. 

Результати досліджень показують [367], що між обсягом державних 

витрат та зростанням ВВП є стійка обернена залежність. На основі аналізу 

даних 60 країн світу було показано, що з у довгостроковій перспективі 

зниження частки державних витрат на 10 процентних пунктів збільшує 

середньорічні темпи приросту ВВП приблизно на 1%. Це означає, що, 

наприклад, якби в економіці США державні витрати з 1960 року зберігалися 

на рівні 28,4% від ВВП, то вже у 1996 році середньодушовий ВВП був би 

більшим на 5,86 тис. дол., ніж реально спостережений. Автори приходять до 

висновку, що максимальний темп економічного зростання досягається при 

державних витратах на рівні 15-20% ВВП. Такий рівень відповідає витратам 

на здійснення, так званих, головних функцій держави, здійснення яких 
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найбільшою мірою сприяє процвітанню економіки: діяльність з захисту особи 

і власності від насильства, крадіжок, грабежів, забезпечення громадян 

обмеженим набором благ з числа тих, виробництво яких ринок з різних причин 

вважає недоцільним.  

Результати інших досліджень також показують, що в цілому перерозподіл 

державних витрат на різні витрати не має суттєвого впливу на економічне 

зростання [251]. Єдиним виключенням є зростання витрат на потреби освіти. 

Це означає, що якщо уряд не може підняти всі види державних видатків, то є 

сенс зробити акцент у довгостроковому періоді на зростанні саме витрат на 

освіту.  

Структура державних витрат та рівень їх ефективності мають важливе 

значення для сприяння довгостроковому економічному зростанню та 

підвищенню життєвого рівня населення. Проте відхилення від оптимального 

розподілу бюджетних ресурсів достатньо часто зустрічається у світовій 

практиці. З одного боку неефективне управління, короткозорість політики, і 

слабкі бюджетні інститути можуть сприяти нераціональному використання 

ресурсів. З іншого боку, цілі уряду та суспільства можуть і не співпадати. 

Незважаючи на те, що у ідеальному випадку уряд має максимізувати функцію 

суспільного добробуту, структура розподілу бюджетних коштів зазвичай 

відображає пріоритети уряду, однак далеко не завжди та не усіх країнах 

відповідає точці зору пересічного громадянина. Зокрема, збереження значних 

соціальних виплат та субсидій, які часто є неефективним засобом підтримки 

громадян, з політичних міркувань широко застосовується урядами різних 

країн. За оцінками МВФ найбільші обсяги субсидій з усіх країн світу мають 

США (502 млрд дол. США), Китай (279 млрд дол. США) та Російська 

Федерація (116 млрд. дол. США) [308]. Очевидно, що коли країна приступає 

до реформи субсидій, вона повинна враховувати можливі негативні наслідки 

для малозабезпечених, і плани реформ повинні включати заходи для 

зменшення таких наслідків з метою захисту цієї групи населення. 
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За умов, що склалися в економіці України, необхідним є коригування 

бюджетної політики з метою стримування безробіття та зменшення 

соціального напруження. Цього можна досягти за рахунок стимулюючої 

бюджетної політики, яка полягає у зростанні бюджетних видатків та 

зменшенні податкового навантаження на економіку країни. Проте така 

політика призводить до значних бюджетних дисбалансів, що вимагає пошуку 

шляхів їх вирішення. Наприклад, якщо видатки бюджету фінансуються не за 

рахунок податкових або неподаткових надходжень, то це призводить до 

надмірного сукупного попиту і, як наслідок, до зростання інфляції.  

Часто виникають ситуації, коли довгострокові цілі макроекономічного 

розвитку країни вступають у протиріччя з короткостроковими, що вимагає 

узгодження дій уряду країни та центрального банку. Для України ця проблема 

є комплексною, оскільки внаслідок кризових явищ, непродуманих дій, 

непередбачуваних зовнішніх ефектів, передвиборних обіцянок доводиться 

приймати рішення про збільшення урядових витрат, які не завжди підкріплені 

доходами бюджету.  

Серед великої кількості інструментів, що використовуються в механізмі 

державного регулювання економічного зростання, особливе значення має 

забезпечення ефективної взаємодії фіскальної та монетарної політики. 

Очевидно, що розглядати бюджетну політику у відриві від грошово-кредитної 

буде невірним, оскільки вони є взаємопов’язаними з точки зору їх впливу на 

макроекономічні змінні: рівень і склад сукупного попиту, 

загальнонаціональну норму заощаджень і зростання грошових агрегатів. 

Спрощену схему заходів податково-бюджетної та грошово-кредитної 

політики в системі державного регулювання економіки можна представити 

наступним чином (Додаток Е). 

В історичному аспекті співвідношення фіскальної та монетарної політики 

періодично змінювалися. Найбільш впливові економічні школи та напрямки 

відстоювали пріоритетність використання або податково-бюджетної, або 

грошово-кредитної політики. Дослідження останніх десятиліть показують 
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різну ефективність впливу інструментів представлених видів економічної 

політики на економічні процеси. 

Екс-міністр економіки України Б. Данилишин зазначає [40], що «якщо 

для інструментів фіскальної політики, які належать до арсеналу уряду, 

характерним є досить значний часовий лаг (до одного року), то монетарні 

інструменти, що є прерогативою НБУ, більш гнучкі й дають змогу оперативно 

вирішувати поставлені економічні завдання. Це зумовлює принципову 

важливість того, аби політика уряду та діяльність Національного банку були 

не лише паралельними, а й взаємно доповнюваними компонентами єдиної 

антикризової економічної стратегії». 

Однак, така думка на практиці виявляється достатньо хибною. При 

різкому зниженні ліквідності банківських установ, як це відбулося у 2008 році, 

спекулятивні капітали, як правило, виходять з національної економіки, 

переходячи у найбільш ліквідні та безпечні цінні папери, наприклад, 

казначейські зобов’язання США. В той же час, відсутність капіталів всередині 

країни змушує до різкого зменшення торгівлі, і, як наслідок, до зміни курсу 

національної валюти. Враховуючи той факт, що фактично всі країни, які не 

відносяться до високорозвинених, вимушені постачати свою продукцію до 

розвинутих країн, то така ситуація призводить до девальвації національної 

валюти. Намагаючись принаймні частково зберегти наповнюваність 

державного бюджету, країни даються до додаткової девальвації валюти, 

створюючи небезпеку так званих девальваційних війн. Таким чином, повна 

відкритість економік світу, гарантуючи відкритість у торговельних 

відносинах, може у періоди криз призводити до ще більших дисбалансів. 

У роботі Л. Мінг-Юана [424] проведено вивчення нелінійних ефектів 

урядових витрат та монетарної політики на зростання ВВП за допомогою 

регресійного апарату. Це дослідження показало, що реальний обсяг 

виробництва по-різному реагує на відповідні зміни у монетарній та бюджетній 

політиці. Зокрема, зменшення процентної ставки може істотно підвищити 

економічне зростання протягом сильної рецесії, однак протягом економічного 
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буму цей ефект набагато менш помітний. Крім того, видатки на державне 

споживання мають негативний вплив на сукупний випуск, причому 

негативний вплив сильніший у випадку сильної рецесії. 

Новітні розробки у моделюванні макроекономічних процесів відродили 

дискусії щодо ефективності податково-бюджетної політики як інструмента 

макроекономічної стабілізації. Вважається, що вчасна реакція фіскальної 

політики на шоки у рівні споживання може значно зменшити волатильність у 

загальному випуску та попиту [404]. В той же час фіскальна політка не 

повинна бути занадто активною, якщо шоки стосуються безпосередньо 

випуску [278]. На даний момент слід констатувати, що саме фіскальна 

політика стала в останні роки основним інструментом для регуляції ринків, 

оскільки монетарна політика визнана неефективною [470].  

Податково-бюджетна політика може впливати на макроекономічну 

стабільність за трьома основними каналами [314]: 

1. Через зміну обсягу урядових та державних резервів, що пов’язано з тим, 

що податкові надходження як правило пропорційні до національного доходу, 

а державні витрати відображають зобов'язання уряду і не залежать від фази 

економічного циклу.  

2. Через зміну співвідношення між державних витратами і податковими 

інструментами для компенсації коливань економічного циклу. 

3. Через зміну в структурі податкових надходжень та трансфертів, що 

дозволяє сприяти максимальній економічній ефективності та гнучкості ринку 

праці, що підвищує стійкість економіки в умовах потрясінь. 

Такий вплив не вичерпується лише внутрішніми макроекономічними 

параметрами. Як показує практика, будь-які бюджетні рішення впливають на 

рахунок поточних операцій країни, що змінює параметри зовнішньо-

економічної безпеки держави. Зокрема, до основних каналів впливу 

фіскальної політики на сальдо поточного рахунку відносять:  
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1. Прямий вплив через попит. Збільшення рівня державного 

споживання або зменшення податків призводить до зростання загального 

попиту, й, відповідно, попиту на імпортні товари.  

2. Вплив через обмінний курс. Фіскальна політика також може 

впливати на поточний рахунок за допомогою зміни відносних цін: вищі 

державні витрати на послуги можуть викликати відносне подорожчання 

товарів, що призведе до зміни структури зовнішньоторгових операцій, а й, 

відповідно, сальдо поточного рахунку.  

3. Вплив на процентні ставки і премії за ризик. Посилення фіскально-

бюджетної політики може знизити процентні ставки, у тому числі з питань 

зовнішнього боргу, тим самим поліпшуючи сальдо рахунку поточних 

операцій. У той же час, низький ризик також може збільшити приплив 

капіталу, який може стимулювати попит і реальний тиск, і, в остаточному 

підсумку, погіршить поточний рахунок.  

Відносна сила цих механізмів, і, отже, чистий вплив податково-

бюджетної політики на поточний рахунок, є різними, що, як правило, залежить 

від розміру економіки та структури експортних товарів.  

Для багатьох країн з особливо великими дисбалансами поточних рахунків 

має бути визначено, в якій мірі фінансові корективи можуть сприяти 

вирішенню зовнішніх дисбалансів. Особливо цікавим це питання стає під час 

глобальної фінансової кризи, коли уряди більшості країн світу значно 

збільшують дефіцити бюджетів. 

У роботі [248] проаналізовано зв’язки між фіскальною політикою та 

сальдо поточного рахунку платіжного балансу країн світу за допомогою 

економетричного аналізу. У ході дослідження виявлено, що зв'язок між 

податково-бюджетною політикою та появою великих дисбалансів є 

обмеженим. Зокрема, скорочення дефіциту бюджету на 1% ВВП призводить 

до поліпшення сальдо рахунку поточних операцій на 0,2-0,3 процентного 

пункту ВВП, причому наслідок впливу зберігається декілька років. 



347 
 

 
 

Зважаючи на складність зміни податкових ставок чи структури 

податкової системи, основним інструментом короткострокового впливу на 

індекс економічної безпеки є зміна видатків з державного бюджету країни, що 

спричиняє зміну структури суспільного споживання. За рахунок 

перерозподілу між соціальними та капітальними видатками уряд здатний 

значною мірою змінити рівень економічної безпеки. Слід зазначити, що при 

описі урядових дій часто зазначається зростання чи скорочення сукупних 

видатків. Проте, не можна очікувати, що всі види державних видатків мають 

однакові наслідки для економічного зростання. Також, наслідки для економіки 

будуть різними при зміні різних видів податків. 

Не менш значимим впливом на економічну безпеку є зміна податкової 

політики держави. Проте користуватися таким засобом можна лише дуже 

виважено, адже будь-які зміни у податковому законодавстві призводять до 

значних трансформацій в економіці. Оскільки на сьогоднішній день гостро 

постало питання про необхідність коригування ставок податку на додану 

вартість, норм нарахувань на фонд заробітної плати, то виникає доцільність 

вивчення впливу таких змін на рівень економічної безпеки країни. 

Зрозуміло, що фіскальна політика держави визначає, як саме фінансові 

ресурси централізуються державою для забезпечення суспільно необхідних та 

законодавчо встановлених потреб, яким чином здійснюється надання 

державою суспільних благ та послуг, які пов’язані із створення нових робочих 

місць та підтримкою загальної зайнятості, соціальним забезпеченням, освітою 

та охороною здоров’я, охороною природного середовища та безпекою. 

Відповідно, кількість та якість суспільних благ та послуг практично цілком 

залежить від податкового потенціалу країни, ефективності та стійкості 

податкової системи. 

При цьому виникає дискусія щодо розміру та складу необхідних податків, 

їх адміністрування та їх впливу на стан економічної безпеки держави. В 

більшості випадків високий рівень оподаткування негативно впливає на 

бажання людей їх сплачувати. Звичайно, існує багато прикладів, які як 
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підтверджують, так і спростовують цю тезу. Наприклад, у скандинавських 

країнах високий рівень оподаткування супроводжується як достатньо 

значними зборами до бюджету, так і достатнім рівнем соціального захисту. З 

іншого боку, приклади країн Східної Європи свідчать, що навіть нижчі ставки 

податків у достатньо значній кількості випадків не сплачуються, що 

призводить до розвитку тіньової економіки, корупції та падіння рівня життя 

населення.  

Вплив податків на економічну поведінку населення важливий з трьох 

різних причин. По-перше, поведінкова реакція платників податків впливає на 

зміни податкових ставок і податкових правил. По-друге, спостерігається 

прямий вплив обсягу сплачених податків на економічне зростання країни. І, 

по-третє, поведінка основних платників податків дає змогу оцінити сукупний 

попит населення і зайнятість [254].  

Податкова політика впливає на всі етапи відтворення та розподілу доходів 

між членами суспільства. Цей вплив може проявлятися як в стримуванні 

відтворювання та уповільненні темпів економічного розвитку країни, так і в 

стимулювання підприємницької активності, забезпеченні умов для стійкого і 

швидкого економічного зростання та підвищення рівня суспільного добробуту 

в країні. 

Отже, необхідно досліджувати, яким чином обсяг саме податкових 

надходжень до бюджету впливає на рівень економічної безпеки, відповісти на 

питання, чому високий рівень оподаткування у деяких країнах має в 

основному позитивні наслідки для розвитку країн, в той час як високі ставки 

податків в Україні, хоч і формують більшість дохідної частини бюджету, проте 

доволі рідко перерозподіляються цілеспрямовано на потреби саме платників 

податків. 

Дослідження впливу податкових надходжень на економічний розвиток 

можна умовно розділити на два напрями. Перший вивчає вплив величини 

податку у конкретний момент часу. У таких дослідженнях [276, 366] 

порівнюється рівень податкового навантаження у конкретній країні з середнім 
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значенням у інших країнах. При економетричних дослідженнях для аналізу 

включають дохід на душу населення, частку сільськогосподарської продукції 

у ВВП, частку експорту корисних копалин у ВВП, відкритість економіки.  

Ще один напрям у літературі вивчає рівень податкових надходжень у 

динаміці. Під час дослідження реакції до зміни обсягу виробництва було 

визначено, що короткострокова еластичність вище, ніж довгострокова 

еластичність під час економічного підйому та нижча під час спадів [458]. В 

інших роботах, що вивчають вплив бізнес-циклів на розмір доходів та витрат 

бюджету, доводиться циклічність грошово-податкової політики в країнах 

Латинської Америки [354] та розвинутих країнах [309]. Зокрема, 1-процентне 

збільшення розриву ВВП призводить до погіршення бюджетних доходів від 

0,2 до 0,5 процентних пунктів ВВП. 

Виважена стратегічна політика уряду дасть можливість лише за рахунок 

використання бюджетних інструментів підвищувати економічну безпеку 

країни в цілому та її регіонів. Для визначення ролі кожного з інструментів 

необхідно провести економетричне дослідження впливу зміни видатків, 

ставок податків, розміру трансфертів на рівень економічної безпеки регіонів, 

що дасть можливість визначити пріоритети у бюджетній політиці на 

середньострокову перспективу. 

А. Вдовиченко [510] вказує, що фіскальна реакція на шоки в Україні у 

2008-2009 та 2015 роках була принципово різною. Наприклад, внаслідок 

фінансової кризи 2008 року уряд дещо зменшив бюджетний дефіцит, але його 

фіскальна політика залишалася близькою до нейтральної. В той же час криза 

2014 року призвела до суттєвої консолідації бюджету та посилення фіскальної 

політики, зокрема, через введення податків на пасивні доходи, що 

пояснюється великим державним боргом, який був накопичений до того часу. 

Рівень оподаткування розраховується як відношення суми сплачених 

податків, включаючи обов’язкові відрахування в соціальні фонди, до ВВП 

країни. Цей показник широко використовується в дослідженнях при аналізі 

податкових систем різних держав. Проте основний його недолік полягає у 
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тому, що він не дає інформації про реальний стан податкового навантаження 

на окремі галузі чи платників податків. Для подолання цієї проблеми можна 

використовувати відношення величини сплачених податків 

підприємницькими структурами до отриманого ними доходу [443]. Проте 

такий підхід у сучасній українській економічній системі буде некоректним 

через значний вплив тіньової економіки, ухилення від оподаткування та 

непрозорі схеми декларування доходів. 

У багатьох країнах застосовуються спеціальні податкові режими, які 

знижують ефективну податкову ставку майже до нуля. Це призводить до 

викривлення зв’язку між величиною податкових ставок, особливо на прибутки 

підприємств, та бюджетними доходами. Існують приклади, що збільшення 

податкових ставок не підвищує бюджетні доходи навіть у короткостроковій 

перспективі [249]. Таким чином, залучення інвестицій відбувається в цілому 

лише при створенні спеціальних режимів оподаткування. Проте за цієї 

концепції підприємства мають можливість широко застосовувати різні схеми 

оптимізації сплати податків. Проте, найбільшою проблемою залишається те, 

що інвестиції у таких країнах не можуть бути заохочені за рахунок зниження 

податкових ставок. Таким чином, для залучення інвестицій доводиться 

створювати все нові і нові особливі режими оподаткування. 

Останніми десятиріччями відбувається помітне зниження ставок 

корпоративного податку в багатьох країнах світу. Через значне поширення 

процесів глобалізації постає питання про вплив інтеграції між країнами на 

податки корпорацій. У цьому контексті, цікавим є, так зване, податкове 

лідерство США, яке полягає у тому, що будь-які ставки корпоративних 

податків в інших країнах, що перевищують аналогічні ставки у США, не 

можуть існувати у довгостроковій перспективі. Фактично, це означає, що в 

умовах глобалізації більшість країн через значну конкуренцію за виробників 

підлаштовується під корпоративні податкові ставки, що діють у США [403]. З 

початку 80-років 20 ст. у США ставка корпоративного податку була 47%, а в 

кінці 2010-х – 33%. За цей же проміжок часу податки у Південній Азії 
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скоротилися з 55% до 32%, а в усіх інших кранах – з 37-48% до 22-30%. Таким 

чином, всі країни намагаються створити найбільш вигідні умови для 

виробників. На слід забувати, що аналогічні процеси відбуваються при 

безпосередній конкуренції країн-сусідів. 

Аналіз процесу становлення та реформування вітчизняної податкової 

політики, що здійснюється фактично безперервно з моменту її створення, дає 

підстави вважати, що в Україні не вдалося сформувати таку податкову 

політику, яка б відповідала існуючим соціально-економічним реаліям та стала б 

реальним фактором економічного зростання, зокрема, через використання 

ефективних інструментів податкової політики. Загальну картину рівня 

оподаткування в Україні спотворює тіньова економіка, яка в 1,3 - 1,5 рази знижує 

потенціал податкової політики.  

На сьогодні, податки є головним засобом мобілізації фінансових коштів у 

країні. Зважаючи на необхідність ефективного управління державними 

фінансовими активами, доцільно підкреслити визначальну роль державного 

регулювання за допомогою податків, яке вирішальною мipoю залежить від 

вибору виду податкової політики, рівня податкових ставок, видів та розміру 

податкових пільг.  

В теорії крива Лаффера показує зв'язок між податковими ставками й 

обсягом податкових надходжень у бюджет. Відповідно до цій кривої зниження 

ставок до граничної ставки оподатковування викликає пряме збільшення 

надходжень до бюджету. У той же час підвищення ставок після граничної 

ставки спричиняє скорочення податкових доходів. Представляється, що саме 

цей аспект необхідно враховувати в першу чергу, розглядаючи питання про 

вплив розміру податків на темпи економічного розвитку. 

Як показує крива Лаффера, зниження податкових ставок може 

стимулювати зростання виробництва й, виходить, розширити податкову базу. 

В той же час уряди не намагаються встановлювати податки на оптимальному, 

з точки зору теорії, рівні. Це відбувається з багатьох причин.  

По-перше, для економіки буває не настільки важливим оптимальне 
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оподаткування, скільки стабільність податкового законодавства. З цієї 

причини, зміни до податкового законодавства не є бажаними, особливо для 

слабо розвинутих країн.  

По-друге, зміна податкових ставок до навіть науково обґрунтованих не 

гарантує збільшення податкових надходжень. З одного боку, необхідний час, 

щоб економіка почала реагувати на зміни (як правило, щонайменше 1 рік). З 

іншого боку, на прикладі податкових реформ в Україні у 2003 та 2015 роках 

ми бачимо, що навіть суттєво зменшення податків не змогло вивести основну 

масу економіки з тіні. 

По-третє, зниження податків – це важливе стратегічне завдання, яке 

вимагає істотного скорочення державних видатків (на управління, на 

військово-промисловий комплекс, на армію тощо). 

По-четверте, зміна податкових ставок має бути суттєвою, адже незначне 

зниження може не змінити структури економічних процесів, а тому призведе 

лише до зниження державних зборів. На такий ризик можуть відважитися 

далеко не всі країни. 

По-п’яте, зміна податкових ставок має сенс лише при умові незначної 

інфляції, коли капіталовкладення у виробництво стають ефективними, що 

сприяє його розширенню. Скорочення податків в умовах інфляції приведе 

тільки до того, що вивільнені кошти підприємств будуть пущені у швидкий 

оборот і на задоволення споживчих потреб а не в інвестиції. Тим часом, 

державний бюджет не зможе виконувати свої функції, що призведе до ще 

більшого рівня інфляції.  

Для визначення оптимальних ставок податків використовується 

інструментарій, що дозволяє визначати форму виробничої й фіскальної кривих 

та оцінювати точки перегину на них: точки Лаффера 1-го й 2-го порядку, 

відповідно [53]. Економічно точка Лаффера першого порядку означає ту межу 

податкового тягаря, при якому виробнича система не переходить у режим 

рецесії. Точка Лаффера другого порядку показує величину податкового тягаря, 

за межами якої збільшення маси податкових надходжень стає неможливим. 
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Знаходження та порівняння двох точок Лаффера з фактичним податковим 

тягарем дозволяє оцінити ефективність податкової системи країни й напрямки 

її оптимізації.  

На сьогоднішній день в Україні бюджетоутворюючими є лише три 

податки: ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток. Разом 

вони приносять близько 70% всіх податкових надходжень до зведеного 

бюджету України (Додаток Є). 

На основі загальновідомої виробничої функції Кобба-Дугласа за 

допомогою економетричного аналізу, розробленого у роботі [58], були 

визначені точки Лаффера для 3 найважливіших видів податків за останні 22 

роки (табл. 5.1). Отримані результати засвідчили, що, в цілому, зміна деяких 

податкових ставок за останні роки має наближення до оптимальних значень. 

Проведені розрахунки показують, що оптимальне значення ПДВ для розвитку 

економіки має бути близьким до 14–24% від рівня ВВП. У той же час 

максимальні збори до бюджету мають бути при ставці податку 13,78% від 

рівня ВВП. Реальне оподаткування фізичних осіб на рівні 7-8,5% від рівня 

ВВП виявилося занадто великим, що стимулювало деяку частку населення від 

ухилення податків. Наразі оптимальна ставка має становити близько 6,57% від 

ВВП.  

Оподаткування прибутку підприємств здійснюється за ефективною 

ставкою, нижчою за рекомендовану. Якщо в середньому цей податок 

приносить близько 3% від ВВП, то рекомендована сума становить від 2 до 7%. 

Наразі оптимальне значення є 2,96%. Однак, слід чітко розуміти, що ці 

відсотки показують лише суми, що реально надходять до бюджету. В той же 

час значна частина прибутків осідає у офшорах, що спотворює реальні 

податкові ставки. 

  

 



 
 

Таблиця 5.1 
Податкове навантаження та точки Лаффера 1-го та 2-го порядку для економіки України 

Рік Податкове 
навантаження 
ПДВ до ВВП 

Точка 
Лаффера 

1-го 
порядку 

Точка 
Лаффера 

2-го 
порядку 

Податкове 
навантаження 
ПДФО до ВВП 

Точка 
Лаффера 

1-го 
порядку 

Точка 
Лаффера 

2-го 
порядку 

Податкове 
навантаження 

податку на 
прибуток до ВВП 

Точка 
Лаффера 

1-го 
порядку 

Точка 
Лаффера 

2-го 
порядку 

1995 0,03 0,07 0,15 0,01 0,01 0,39 0,01 0,03 0,07 
1996 0,04 0,07 0,16 0,01 -0,01 0,42 0,02 0,03 0,07 
1997 0,09 0,07 0,16 0,02 -0,07 0,44 0,04 0,03 0,07 
1998 0,09 0,06 0,17 0,03 -0,59 0,46 0,05 0,03 0,07 
1999 0,06 0,06 0,18 0,03 0,17 0,49 0,05 0,03 0,07 
2000 0,06 0,06 0,19 0,04 0,12 0,51 0,05 0,03 0,07 
2001 0,05 0,06 0,19 0,04 0,11 0,52 0,04 0,03 0,07 
2002 0,06 0,06 0,19 0,05 0,11 0,52 0,04 0,03 0,07 
2003 0,05 0,06 0,20 0,05 0,10 0,53 0,05 0,03 0,07 
2004 0,08 0,06 0,20 0,04 0,10 0,54 0,05 0,02 0,07 
2005 0,11 0,06 0,20 0,04 0,09 0,55 0,05 0,02 0,07 
2006 0,12 0,05 0,21 0,04 0,09 0,57 0,05 0,01 0,07 
2007 0,11 0,05 0,22 0,05 0,08 0,60 0,05 0,01 0,07 
2008 0,13 0,03 0,24 0,05 0,07 0,65 0,05 0,06 0,07 
2009 0,13 0,01 0,26 0,05 0,07 0,69 0,04 0,05 0,07 
2010 0,12 0,25 0,29 0,05 0,07 0,79 0,04 0,04 0,07 
2011 0,13 0,18 0,30 0,05 0,07 0,81 0,04 0,04 0,07 
2012 0,13 0,13 0,31 0,05 0,07 0,85 0,04 0,04 0,07 
2013 0,12 0,12 0,32 0,05 0,07 0,88 0,04 0,04 0,07 
2014 0,12 0,11 0,35 0,05 0,06 0,96 0,03 0,04 0,07 
2015 0,12 0,17 0,30 0,05 0,07 0,81 0,02 0,04 0,07 
2016 0,16 0,14 0,31 0,07 0,07 0,85 0,03 0,04 0,07 

Джерело: розраховано автором 
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Сучасні тенденції в оподаткуванні показують, що за нинішніх умов 

економічного розвитку роль прямих податків зменшується, а податкове 

навантаження на споживання – збільшується [104]. Така ситуація характерна 

для більшості країн в умовах глобалізації, що пояснюється посиленням 

податкової конкуренції та зростанням рівня мобільності податкових баз [264]. 

В останні десятиріччя у структурах податкових систем країн ЄС близько 39% 

усіх податкових надходжень разом із соціальними внесками було забезпечено 

за рахунок різноманітних податків на споживання [489]. Ця тенденція нарізі 

зберігається у більшості європейських країн.  

Дослідження впливу податкової політики на соціально-економічний 

розвиток країни займає важливе місце у економічній літературі. В залежності 

від стану розвитку економіки, засобів регулювання у різних країнах 

застосовували неоднакові методи щодо збору податків. Зокрема, у розвинутих 

країнах вплив податкової політки вивчається шляхом аналізу двох факторів 

виробництва (праці та капіталу) при застосуванні економіко-математичного 

апарату.  

У країнах, що розвиваються, модель аналізу податкової політики є більш 

складною, що пов’язано з непрозорістю нових ринків, порушенням 

економічних диспропорцій, частою зміною законодавства та іншими 

чинниками. Слід відзначити, що обмежені можливості нових економік 

призводять до того, що є надзвичайно вразливими до зовнішніх впливів. 

У роботі Ю. Мазур на основі аналізу ітераційної моделі були зроблені 

рекомендації щодо зниження ефективної ставки податку на прибуток 

компаній, підвищення простоти стягнення податку на працю, фонд заробітної 

плати, збереження єдиної ставки ПДВ за умови покращення адміністрування 

його стягнення [106]. 

Як зазначає А. Соколовська, «жоден показник не дозволяє точно оцінити 

податкове навантаження, а тому має як свої переваги, так і вади. Загальною 

причиною цього є те, що розрахунок більшості показників передбачає 

агрегування податків з різними податковими базами, внаслідок чого виникає 
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проблема адекватного визначення їх спільної податкової бази. Якщо база буде 

надто широкою, наслідком її використання буде заниження показника 

податкового навантаження, якщо надто вузькою – його завищення». [165] 

Таким чином, у моделях ендогенного зростання характер взаємозв’язку між 

рівнем оподаткування економіки й економічним зростанням залежить від 

оцінки продуктивності державних видатків.  

На нашу думку, необхідно досягти такого співвідношення між 

нарахуваннями на заробітну плату та рівнем оподаткування доходів фізичних 

осіб, щоб підприємствам було невигідно ухилятися від сплати податків. 

Оптимальним було б взагалі перевести сплату податків саме на працівника, що 

збільшить його брутто-зарплатню, але зробить невигідним ухилення від 

сплати податку для самого робітника, але значно спростить адміністрування 

податку. 

Слід зазначити, що після початку фінансової кризи 2008 року відбулося 

скорочення податкових надходжень по всьому світу. Зокрема, у 2009 році у 

порівнянні з 2008 роком за даними МВФ [408] відношення зібраних податків 

до ВВП по країнах Європи зменшилася з 30.9 до 29.2%, по країнах Азії – з 15.0 

до 13.9%, Африки – з 19.5 до 18.4%, Близького Сходу 15.2 до 15%, Північної 

та Південної Америки – з 15.4 до 14.6%. Фінансова криза не лише зменшила 

значну частину податкових надходжень, але вона також знизила податкові 

надходження протягом довгого періоду.  

Жодна країна не може оминути конкурентну боротьбу у аспекті зниження 

податкових ставок, однак при цьому вона повинна забезпечувати дотримання 

соціальних стандартів. Метою будь-якої соціальної держави є забезпечення 

високого рівня і якості життя її громадян. Фіскальна складова державної 

податкової політики забезпечує джерела фінансування прямих державних 

видатків на реалізацію соціальних програм та централізованих інвестицій. В 

той самий час, держава зацікавлена у зростанні добробуту громадян шляхом 

забезпечення умов економічного зростання, підвищення 
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конкурентоспроможності національних товаровиробників, що є основою для 

збільшення реальних доходів населення та оплати праці [430].  

З початку нового тисячоліття податкові системи були змінені в основному 

у країнах Північної та Східної Європи, в той час як Центральна Європа 

використовує вже перевірену часом систему оподаткування. Фінансова криза 

2008 року дала про себе знати, а тому країни намагалися зберегти власних 

виробників, зменшуючи ставки податків та створюючи податкові пільги для 

підприємств. Однак це є лише короткостроковою перспективою, оскільки 

практика показує, що ефективні ставки податку мають підвищуватися до 

докризового рівня.  

Як відомо, обґрунтоване зниження податкового навантаження в 

перспективі може позитивно позначитися на обсязі податкових надходжень до 

бюджету, оскільки збільшення масштабів діяльності платників податків 

розширює базу непрямого оподаткування, а зростання прибутку підприємств 

і виплат на оплату праці призводить до зростання податкових надходжень від 

прямих податків і зборів. В той же час, зайва лібералізація оподаткування веде 

до скорочення доходів держави, що призводить до неможливості в повному 

обсязі фінансувати поточні соціальні та економічні програми, тобто частково 

обмежуються загальнонаціональні інтереси. 

Основним джерелом формування доходної частини бюджетів розвинутих 

країн світу залишаються податки на доходи (податок на доходи фізичних осіб 

та податок на прибутки підприємств), внески у спеціальні фонди, споживчі 

податки (ПДВ, акцизи). Примусове вилучення у платника певної частини його 

доходу спонукає його до підвищення продуктивності праці й веде до 

зростання виробництва. Але податки можуть стимулювати працю й 

підприємницьку ініціативу лише у тому випадку, коли платник буде 

впевнений, що за допомогою оподаткування держава не вилучить у нього весь 

приріст прибутку, а також, що сплачені ним податки у майбутньому будуть 

працювати на нього, а не будуть витрачені на інші потреби. 
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Наразі у світі оподатковуються фактори праці, капіталу та споживання. 

Оподаткування факторів праці включає в себе всі податки та збори, що 

сплачуються особами, що працюють. Податкова база визначається заробітною 

платою та доходами домогосподарств, а також внесками на соціальне 

страхування, що підлягають сплаті як роботодавцями, так і працівниками. 

За аналізом, проведеним Deutsche Bank у жовтні 2012 року зазначено, що 

підвищення податків на споживання і, в той же час, зниження податків на 

працю та капітал може стимулювати зростання економіки країни. 

Оподаткування праці та капіталу повинно бути низьким, оскільки це впливає 

на зростання продуктивності праці, обсяг інвестицій та технічний прогрес у 

суспільстві. Оподаткування споживання має менше побічних ефектів [526]. 

Оподаткування капіталу включає в себе податки на зростання капіталу та 

корпоративні доходи, а також податки на доходи від інвестицій. Зрозуміло, що 

підприємці мають отримувати максимальний прибуток, а тому сплачувати 

високі податки на отримані доходи вони не бажають. У гіршому випадку це 

призведе до переїзду великих компаній в інші країни.  

Оподаткування споживання включає в себе ПДВ, податки і тарифи на 

імпортні товари, а також акцизні податки (наприклад, на шкідливі викиди). 

Оподаткування споживання часто вважається більш сприятливим для 

економічного і соціального зростання, так як дає більш чітке уявлення про 

рішення учасників ринку (наприклад, рішення щодо заощадження власних 

коштів, альтернативний вибір між роботою і дозвіллям). 

Слід зазначити, що податкове регулювання не є єдиним та вирішальним 

важелем впливу на економічні та соціальні процеси, оскільки лише зміною 

умов оподаткування без інших важелів державної економічної та соціальної 

політики неможливо вирішити всі проблеми у всіх сферах економіки. З цієї 

причини податкове регулювання є лише один з ефективних і необхідних 

інструментів державного регулювання економіки, який має застосовуватись у 

поєднанні з іншими методами регулювання економіки і соціальної сфери. 
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Незрозумілим залишається той факт, що у країнах, де рівень життя є 

одним з найвищих, так само як рівень оподаткування, відсутня проблема 

безробіття – люди згодні працювати і сплачувати значну частину коштів 

державі. Досліджуючи це питання, звернемось до зарубіжних джерел, де вже 

відбувся підрахунок оптимальної податкової ставки для зайнятого населення 

[253] (Додаток Ж).  

За отриманими формулами було підраховано ефективні ставки 

оподаткування для країн Європи, Середнього Сходу та Латинської Америки 

(табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Ефективні ставки оподаткування у обраних країнах  

(за методом OECD) 

№ Країна 1τ  2τ  3τ  

1 Данія 42,80% 29,10% 25,70% 

2 Україна 17,60% 16,10% 20,40% 

3 Ізраїль 47,60% 26,50% 18,00% 

4 Нігерія 23,50% 30,50% 5,00% 

5 Іран 39,60% 27,90% 13,90% 

6 Мексика 30,20% 28,80% 16,70% 

7 Венесуела 34,70% 22,30% 13,20% 

8 Саудівська 

Аравія 

0,00% 20,00% 0,00% 

9 Катар 0,00% 10,30% 0,00% 

Джерело: складено автором на основі [43, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135].  

 

Якщо аналізувати отриману інформацію, то слід зазначити, що показники 

реального податкового навантаження для країн Середнього Сходу є нижчими, 

або відсутні взагалі. Це, у свою чергу призводить до підвищення реальної 
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купівельної спроможності громадян, а також до залучення іноземних капіталів 

для розвитку економіки та бізнесу. Разом з тим, реальна ситуація у таких 

країнах як Данія та Ізраїль не є набагато гіршою, хоча реальне податкове 

навантаження є досить високим. Саме тому стверджувати, що податки 

негативно впливають на рівень соціальної захищеності не варто. Все залежить 

від типу економіки країни та методів перерозподілу податкових надходжень 

до бюджету країни. 

За аналогією з минулими роками ставки податку на прибуток і непрямих 

податків у різних країнах постійно змінюються. Держави, з одного боку, 

прагнуть підвищити ставки непрямих податків з метою збільшення доходів 

бюджетів, а з іншого боку, знизити ставки податку на прибуток, щоб залучити 

інвесторів. 

Зниження ставок податків і, зокрема, податку на прибуток та ПДВ, 

безумовно важливе. Але для України першочергове значення має також 

розумне і економічно обґрунтоване визначення бази оподаткування, а також 

інші ключові аспекти сплати податків (у тому числі, періодичність сплати, 

авансові платежі і багато інших). Тільки вирішення всіх питань у комплексі 

стане стимулом і для розвитку бізнесу, і буде вигідним для держави. 

У роботі [296] вивчається взаємозв'язок між нерівністю в доходах, 

розвитком глобальної економіки та роллю держави на основі аналізу 60 країн 

світу у період з 1970 по 1994 рр. Аналіз проводився у два етапи. На першому 

етапі перевірявся вплив на доходи населення різноманітних факторів, зокрема: 

позиції країни у світовій економічній системі, структурі зовнішньої торгівлі, 

долі експорту сировинних товарів, долі експорту країн-партнерів, розміру 

державних витрат. На другому етапі вивчалася роль взаємодії між прямими 

зарубіжними інвестиціями і розміром бюджету країни. Було виявлено, що 

традиційний вимір торговельної залежності має статистично незначний 

позитивний ефект на показники нерівності, в той час як доля експорту 

сировини має визначений негативний ефект. Вплив прямих іноземних 

інвестицій на нерівність доходів є позитивним при низьких і середніх рівнях 
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державного бюджету, але, цей ефект має негативний або нульовий вплив в 

суспільствах з великим розміром бюджету. Таким чином, автори доходять до 

висновку, що розподіл доходів залежать від того, як саме держава реагує на 

зростаючу глобалізацію та пов’язані з цим виклики, наскільки важливою є 

соціальна складова розвитку країни. 

Зростання боргу і зростання розшарування домогосподарств за доходами 

досить сильно взаємозалежні: чим більше доходу концентрує у себе більш 

заможна частина домогосподарств, тим більша частина буде зберігатися і 

перерозподілятися через кредитну систему (тобто через зростання боргу, який 

знову ж буде збільшувати доходи інвесторів, тобто більш заможних 

домогосподарств). Для зростання економіки в такій ситуації необхідно 

нарощувати кредит, інакше попит, у кращому випадку, перестане зростати, в 

найгіршому почне скорочуватися. 

Достатньо високий рівень бідності, нерівномірність розподілу доходів 

вимагає зосередитися на розподільчій функції фіскально-бюджетної політики. 

На думку багатьох економістів [116] загальні державні витрати повинні бути 

на рівні, при якому гранична економічна вигода, одержана від кожної 

додаткової одиниці витрат, буде дорівнювати граничним економічним 

витратам додаткової одиниці оподаткування (або іншого джерела 

фінансування). Таким чином, при розробці державної політики дуже важливо 

враховувати одночасно загальні доходи та загальні витрати, оскільки потрібно 

зберігати рівновагу між економічними витратами різних форм оподаткування 

та економічною вигодою витрат, які можуть фінансуватися за рахунок цих 

податків. Очевидно, що досягти цього тільки економічними методами 

неможливо через значний політичний вплив на проблеми перерозподілу. 

Структура державних витрат суттєво впливає на економічне зростання. 

Очевидно, що високий рівень витрат у «непродуктивних» областях може 

негативно позначитися на економічному зростанні, тоді як витрати, 

спрямовані в «продуктивні» області можуть сприяти економічному 

зростанню. Слід зазначити, що поділ витрат на «продуктивні» і 
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«непродуктивні» області є дуже приблизним, а визначатися він може лише 

емпірично на основі досліджень. 

Звичайно, що одним з основних показників для визначення 

«продуктивності» державних витрат має слугувати рівень фіскального 

мультиплікатора. Очевидно, на його значення виплаває багато факторів, 

зокрема, валютний режим, відкритість торгівлі тощо. Нещодавні дослідження 

на основі даних 44 країн свідчать [376], що збільшення державних видатків 

суттєвіше впливає на загальний випуск у розвинутих країнах, ніж у тих, що 

розвиваються; фіскальний мультиплікатор достатньо вагомий у країнах з 

фіксованим валютним курсом та майже нульовий у країнах з гнучким курсом; 

фіскальний мультиплікатор у відкритих економіках нижчий, ніж у закритих; 

фіскальний мультиплікатор у країнах з високим рівнем боргу також 

наближається до нуля. 

Державні видатки взагалі кажучи важко піддаються ринковій оцінці. 

Звичайно, вони мають певне грошове вираження, проте навіть їх наявність 

часто призводить до результатів, без яких не могла б існувати жодна 

економіка. Наприклад, державні витрати на освіту являють собою по суті 

інвестиції у людський капітал. З одного боку, теоретично, принаймні в 

довгостроковому періоді, ефективність такої інвестиції можна певним чином 

оцінити. Проте, з іншого боку, збереження цього капіталу досить сильно 

пов’язано з іншими витратами: на охорону здоров’я, на забезпечення 

соціальної рівності, захисту прав людей, справедливого судочинства тощо. 

Слід пам’ятати, що у сучасному світі утримати людину зі значним 

потенціалом всередині країни є достатньо важкою задачею. На відміну від 

будь-яких інших інвестицій, які можна зробити одноразово та очікувати 

прибутків, державні видатки мають здійснюватися постійно та рівномірно, 

забезпечуючи постійно зростаючий рівень життя населення, тобто 

ефективність таких видатків має бути принаймні постійною, а в реальності 

сучасного конкурентного світу – зростаючою. Саме з тієї причини, державні 
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видатки мають грати ключову роль у розвитку держави у довгостроковій 

перспективі. 

У цьому аспекті слід зазначити, що будь-які реальні зміни в українській 

економіці можливі лише за умови, коли будуть створені умови для побудови 

більш справедливої економіки добробуту. Оскільки формування суспільного 

попиту, в першу чергу, визначається платоспроможністю «бідних» людей, то 

мають бути створені умови для того, щоб розрив між бідними та багатими 

зменшувався. Це може досягатися різними способами, зокрема через введення 

податків на нерухомість, які буде стимулювати ефективне використання 

будівель, відміну будь-яких пільг при сплаті податків або проведенні 

обов’язкових платежів, нищівна боротьба з виплатою заробітної плати «в 

конвертах», або ухилянням від сплати податків через введення кримінальної 

відповідальності за такі виплати. 

Проблема полягає в тому, що збільшення поточного споживання за 

рахунок скорочення інвестицій дозволяє лише підтримувати рівень 

виробництва. Створюється лише ілюзія зростання в порівнянні з ситуацією, 

коли урядові стимули не діяли. Як тільки стимули згортаються, економіка 

знову починає скорочуватися. 

Високий рівень спекулятивності економіки призводить до того, що 

доходи домогосподарств збільшувалися значно повільніше, ніж зростали 

борги та активи. Таким чином, є сенс значно збільшити оподаткування 

володіння активами на капітал.  

Розвинені країни до цього часу не ввели заборонних мит, оскільки 

сучасна економіка фактично контролюється глобальними корпораціями, яким 

таке положення справ вигідно. Вони отримують левову частку прибутку від 

продажів різноманітних товарів, які переважно виробляються у Китаї та 

азійських кранах. З точки зору урядів розвинутих країн, дешевизна 

імпортованих товарів сприяє більш високому рівню життя при постійному 

розмірі допомоги по бідності / безробіттю.  
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Вимога зменшення спекулятивності економіки підтримана, зокрема, 

органами фінансового регулювання Південної Кореї. Нові правила 

передбачають обмеження як для південнокорейських, так і для іноземних 

банків на обсяг капіталу, який використовується у торгах похідними 

валютними інструментами [243]. 

Аналогічно загрозлива ситуація і в нашій країні, зокрема, незважаючи на 

стимулюючі заходи, які вживає Національний банк України, банки не 

поспішають збільшувати обсяги кредитування, а спрямовують надлишкову 

ліквідність на купівлю депозитних сертифікатів НБУ та операції з 

двостороннього котирування державних облігацій [10]. 

Через наявність соціальних програм збільшуються витрати державного 

бюджету, що, в свою чергу, вимагає високих ставок оподаткування. Державні 

витрати на охорону здоров'я у промислово розвинених країнах зростали у 

відсотковому відношенні до ВВП протягом останніх 40 років, причому 

широка децентралізація системи охорони здоров'я часто супроводжується 

збільшенням цих витрат. 

В умовах постійного збільшення боргового навантаження та витрат на 

обслуговування боргу залишається актуальним дослідження ефектів впливу 

державного боргу на економічне зростання держави. Розглянемо регресійну 

модель впливу державного боргу на економічне зростання держави у 

наступній формі [492]: 
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де  g – зростання рівня ВВП на душу населення; 

DEBT
GDP

 – державний борг у відсотках від ВВП;  

GDP
cap

– ВВП на душу населення; 
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SAVING
GDP

 – обсяг заощаджень у відсотках від ВВП;  

popg   – зростання населення країни; 

oth  – інші фактори, що включають податкове навантаження, бюджетний 

баланс, рівень відкритості економіки (сума експорту та імпорту в частці ВВП) 

тощо.  

Друге рівняння будемо використовувати для дослідження впливу 

фіскальної політики на рівень державних капіталовкладення в основні фонди 

( _CAP FORMATION ): 
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У цій моделі до oth можуть належати змінні рівня зростання ВВП, ВВП 

на душу населення, бюджетний баланс тощо. Оцінка даних моделей дозволить 

проаналізувати вплив фіскальної політики на економічне зростання за 

методологією Європейського центрального банку. 

 Розглянемо дані моделі для економічної системи України. Основним 

показником, що відображає стан реальної економіки є обсяг валового 

внутрішнього продукту, який характеризує кінцевий результат виробничої 

діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і 

нематеріального виробництва. Модель впливу фіскальних показників на 

рівень зростання ВВП на основні статистичних квартальних даних 2000-2016 

років має вигляд: 

2
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де  _GDP growth  – рівень зростання ВВП порівнянні з попереднім роком; 



366 
 

DEBT
GDP

 – відношення державного боргу до ВВП,  

GDP
cap

 – обсяг ВВП на душу населення;  

SAVING
GDP

 – рівень заощаджень у відсотках від ВВП; 

popg  –рівень зростання кількості населення;  

DEFICIT
GDP

 – дефіцит державного бюджету у відсотках від ВВП;  

_AC BALANCE  – сальдо рахунку поточних операцій, що є сумою чистого 

експорту товарів і послуг, чистих первинних доходів і чистих вторинних 

доходів. 

Побудована модель є адекватною, відсутня гетероскедастичність та 

автокореляція залишків, ряди даних є стаціонарними.  

Аналіз показує, що дефіцит бюджету та нарощування державного боргу 

мають негативний вплив на зростання ВВП: при зростанні державного боргу 

від ВВП на 1 відсотковий пункт обсяг ВВП зменшується на 1,37 відсотковий 

пункт, зростання дефіциту бюджету на 1% від ВВП спричинює зменшення 

ВВП до 11,62 відсоткового пункту. Позитивний вплив на зростання ВВП 

спричинює зростання сальдо рахунку поточних операцій (+1,87% зростання 

ВВП), рівня заощаджень (+1,82%). При постійній динаміці зменшення 

кількості населення його зростання спричинює значне збільшення обсягів 

ВВП. Таким чином, державний борг та дефіцит бюджету негативно впливають 

на зростання ВВП. 

Розглянемо фактор обсягів капіталовкладень в основні фонди як один з 

чинників економічного розвитку. 

В період 2002-2008 роки обсяги капіталовкладень поступово зростали, що 

мало бути передумовою економічного розвитку. Зважаючи на світову 

фінансово-економічну кризу, що спричинила падіння ВВП, зростання 
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дефіциту бюджету та державного боргу, обсяги капіталовкладень в основні 

фонди значно зменшилися. 

Побудовано модель впливу фіскальних показників на рівень обсягів 

капіталовкладень на основні статистичних квартальних даних 2000-2016 

років: 

1

_ _0,41 0,69 0,46

_ 25,13 0,15 1,6 79,63 , 0,98

t t t

t
t t t

CAP FORMATION CAP FORMATION DEBT
GDP GDP GDP

DEFICIT AC BALANCES SAVING popg R
GDP GDP GDP

−
= + − −

− + + + =

 

Модель є адекватною, відсутня гетероскедастичність та автокореляція 

залишків, дані є стаціонарними. 

Отримані результати підтверджують негативний вплив зростання обсягів 

державного боргу та дефіциту бюджету на обсяги капіталовкладень в основні 

фонди. Важливою складовою зростання обсягів капіталовкладень є 

збільшення обсягів заощаджень та сальдо поточних операцій. Зокрема, 

зростання формування капіталу від ВВП у попередньому кварталі на 1% 

призводить до зростання цього показника у поточному кварталі на 0,69%, 

зростання сальдо рахунку поточних операцій до ВВП на 1% призводить до 

зростання частки формування капіталу на 0,15%. Заощадження теж відіграють 

важливу роль у зростанні цього показника. Зокрема, збільшення частки 

заощаджень у ВВП на 1% призводить до збільшення частки формування 

капіталу на 1,6%. Два фактори відіграють негативний вплив. Збільшення 

частка боргу до ВВП на 1% зменшує приріст капіталу у ВВП на 0,46%, а 

збільшення дефіциту бюджету на 1% сприяє зменшенню приросту капіталу у 

ВВП на 5,13%. 

Одним з факторів, що характеризує економічне зростання є низький 

рівень безробіття. Згідно з офіційними статистичними даними рівень 

безробіття за період 2000-2008 років постійно скорочувався. Фінансова криза 

спричинила різке зростання безробіття в 2009 році.  
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Незважаючи на постійне нарощування боргових зобов’язань, рівень 

безробіття стабільно знижується. Таким чином, державний борг та дефіцит 

бюджету не є визначальними факторами впливу на рівень безробіття. Можна 

стверджувати, що рівень безробіття обернено пропорційно залежить від ВВП 

(доведено причинно-наслідковий зв’язок за допомогою тесту Гренджера), 

тобто фіскальна політика впливає опосередковано. 

Основним джерелом покриття дефіциту держаного бюджету є залучення 

державних позик, тому доцільним є дослідити взаємодію зазначених факторів. 

Для підтвердження даної залежності побудована модель на основі 

квартальних даних періоду 2004-2016 років. Модель показує залежність між 

обсягом дефіциту бюджету ( DEFICIT ) та рівнем зростання державного боргу 

( DEBT ): 

( )
[ ]

( ) 2
4

2,242 [0,045]
ln 9,84 0,36ln , 0,80t t tDEBT DEFICIT Rε−= + + =  

Побудована модель є адекватною, відсутня автокореляція та 

гетероскедастичність, дані є стаціонарними Аналіз показав, що при зростанні 

дефіциту бюджету на 1%, обсяг державного боргу зростатиме на 0,36%. 

Сучасні тенденції розвитку економічної думки показують обмеженість 

застосування статичних методів моделювання. Економічна система вимагає 

урахування попередніх значень залежної та незалежної змінних, тобто 

потребують динамічних моделей. Для прогнозування та вивчення динамічних 

зв’язків пропонується застосовувати векторні авторегресійні моделі (VAR). 

Модель векторної авторегресії порядку 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑝𝑝) має такий вигляд: 

1 1 2 2 ...t t t p t p ty c A y A y A y ε− − −= + + + + +  , 

де ty  – 𝑘𝑘-вимірний часовий ряд; c - вектор констант; 1,..., pA A  – матриці 

коефіцієнтів, 𝜀𝜀𝑡𝑡- k-вектор збурень, p – кількість лагів [230].  

Проаналізуємо вплив державного боргу на економічне зростання в 

Україні за допомогою цієї моделі. Для цього розглянемо динамічну взаємодію 

обсягу валового внутрішнього продукту та рівня державного боргу (в дужках 

вказана стандартна похибка s.e., вхідні дані -стаціонарні). 
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На рис. 5.1 наведено графік імпульсної реакції сезонно скоригованого 

ВВП на шок державного боргу в Україні. Аналіз показує, що в Україні 

державний борг стимулює економічну активність лише в перші періоди та не 

має довгострокового ефекту. Таким чином, можна стверджувати, що державні 

запозичення не мають довгострокової інвестиційної складової та залучені для 

задоволення поточних потреб економічної системи. 

Також, розглянемо запропоновані моделі для економічної системи 

Європи. Ці моделі побудовано моделі на основі річних даних за період 1996-

2016 рр. за агрегованими показниками країн Європейського Союзу.  

На зростання рівня ВВП позитивний вплив має держаний борг (+0,0535), 

заощадження (+0,146), сальдо поточних операцій (0,201). Дефіцит державного 

бюджету є негативним фактором: 

4,52 0,1817ln 0,0535 0,1469

_ 20,1813 0,201 , 0,71

t
t tt

t t

GDP DEBT SAVINGg
cap GDP GDP

DEFICIT AC BALANCE R
GDP GDP

 
= − + + + − 

 

− + =
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Рис. 5.1. Графік імпульсної реакції сезонно скоригованого ВВП на шок 

державного боргу в Україні. 

Джерело: побудовано автором. 

 

Наступне рівняння показує, що на рівень капіталовкладень негативно 

впливає державний борг та дефіцит: 

1

_ _0,82 0,119 0,006

_ 20,2484 0,03 1,308 , 0,63

t t t

t t

CAP FORMATION CAP FORMATION DEBT
GDP GDP GDP

DEFICIT AC BALANCES popg RtGDP GDP

−
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При зростанні державного боргу на 1 % від ВВП, частка капітальних 

інвестицій зменшується на 0,006. За умови зростання дефіциту бюджету, 

частка капіталовкладень значно зменшується (-0,2484). Позитивне сальдо 

поточних операцій забезпечують зростання частки капітальних інвестицій у 

ВВП (+0,03). 

Порівняємо отримані результати з моделями побудованими для 

економічної системи України. Для України та ЄС характерним є зниження 

ВВП за рахунок дефіциту бюджету, при чому при зростання дефіциту на 1% 

від ВВП падіння ВВП для економічної системи України є більшим, ніж для 
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ЄС. Державний борг для ЄС є стимулюючим фактором зростання економіки, 

на відміну від економічної системи України. Це підтверджує неефективність 

використання залучених коштів в економіку України. Позитивне сальдо 

поточних операцій та заощадження стимулюють зростання ВВП як для 

України, так і ЄС.  

Фактори в моделі рівня капіталовкладень для України та ЄС мають 

однонаправлений вплив на частку капіталовкладень від ВВП. Зростання 

частки державного боргу та дефіциту на 1% від ВВП супроводжує більшу міру 

падіння частки капіталовкладень від ВВП для України, на відміну від ЄС. 

Таким чином, економічна система України є більш вразливою до фіскальних 

шоків. 

Також порівняємо вплив шоків державного боргу на зростання ВВП на 

душу населення у країнах ЄС. В цілому, між обсягом державного боргу та 

обсягом ВВП на душу населення не простежується прямої залежності (рис. 

5.2). 

Для визначення впливу шоків державного боргу на рівень ВВП було 

побудовано векторну авторегресію на основі статистичних даних за період 

2000-2016 роки. Побудована модель є адекватною, доведена залежність між 

факторами моделі за допомогою тесту Гренджера. Ряди даних є стаціонарними 

процесами. 
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Рис. 5.2. Співвідношення державного боргу та обсягу ВВП на душу населення 

в країнах ЄС 

Джерело: побудовано автором на основі даних [47].  

 

Зростання боргу має відносно тривалу дію. Зокрема збільшення боргу на 

1% призводить до подальшого зростання боргу на 0,32% через 1 квартал та на 

0,25% додатково через 2 квартали. Збільшення ВВП на 1% очікувано сприяє 

зменшенню боргу на 1,24% через 1 квартал, але його збільшенню на 0,11% 

через 2 квартали. Це означає, що в цілому вплив ВВП на борг є оберненим. 

Друге рівняння показує залежність прирості ВВП від боргового шоку. В 

даному випадку, зростання боргу на 1% призводить до зростання ВВП на 

0,09% через один квартал, та паління на 0,0005% через 2 квартали. Вплив 

зростання приросту ВВП на 1% дає додатковий імпульс для подальшого 

економічного росту на 0,42% через один квартал та 0,07% через 2 квартали. 

Аналіз імпульсної функції (рис. 5.3) підтверджує ефективність залучення 

зовнішнього фінансування в економіку. Шок державного боргу в подальших 
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періодах зумовлює зростання ВВП. Таким чином, можна стверджувати, що 

використання позикових коштів в країнах ЄС є більш раціональним та слугує 

фактором стимулювання економічної активності на відміну від України, де 

державний борг має короткостроковий позитивний ефект. 

 

Рис. 5.3. Графік імпульсної реакції сезонно скоригованого ВВП на шок 

державного боргу в цілому по ЄС. 

Джерело: побудовано автором. 

 

Для аналізу економічного розвитку ЄС доцільно дослідити вплив 

державного боргу на рівень безробіття. За останні роки рівень безробіття в 

Європі встановив максимальні значення. Найнижчі показники безробіття в 

Європі зафіксовані в Австрії (4,9%), Німеччини (5,2%) і Люксембурзі (5,8%). 

Найвищий рівень безробіття знову відзначений в Іспанії - 26,2%, у Греції він 

дорівнював 27,9%. Варто зазначити, що найвищий рівень безробіття 

зареєстровано в країнах, що мають критичний рівень державного боргу. 

Доцільним було проведення кластерного аналізу на основі співвідношення 

держаного боргу та рівня безробіття по країнам. На основі агрегованих даних 

по 28 країнах Європейського Союзу побудовано регресійну модель, що 
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показує залежність між рівнем державного боргу, що виражений у відсотках 

від ВВП, та безробіттям. 

( ) 2ln 2,19 0, 29ln 0,72,t
t

DEBT
UNEMP R

GDP
= − + =

 
 
 

 

Побудована модель підтверджує негативний вплив державного боргу на 

рівень безробіття: при зростанні державного боргу на 1% рівень безробіття 

зростає на 0,29%. Варто зауважити, що рівень безробіття України зовсім по-

іншому реагує на зростання державного боргу: в умовах наростання обсягів 

заборгованості рівень безробіття в Україні зменшується.  

Отже, дослідження показують негативний вплив зростання державного 

боргу та дефіциту бюджету на економіку України. Для економічної системи 

Європейського Союзу державний борг є стимулюючим фактором зростання 

ВВП, на відміну від України. Таким чином, можна стверджувати, що 

використання позикових коштів в країнах ЄС є більш раціональним та слугує 

фактором стимулювання економічної активності на відміну від України, де 

державний борг має короткостроковий позитивний ефект. 

5.2. Інструментарій монетарної політики у забезпеченні 
економічної безпеки держави 

У ХХІ столітті питання ефективності функціонування монетарного 

механізму займає одне з перших місць у розробці нової економічної політики. 

В перспективі розвитку посткризового світу це питання ставатиме все більш 

важливим. Фіскальними та адміністративними методами можна коригувати 

короткотермінові “шоки” та провадити ефективну макроекономічну політику, 

але в довготерміновій перспективі розвиток має забезпечуватись саме 

ефективною монетарною політикою, яка залежить від дієздатності 

монетарного трансмісійного механізму. 

Основне протиріччя між прихильниками монетаризму та кейнсіанства 

полягає у засобах регулювання сукупного попиту. Монетарна політика в 

останні десятиріччя розглядалася як основа управління економікою по всьому 
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світу. Фактично більшість країн світу перейшла до переважно монетарних 

заходів стимулювання економічного зростання. Це призвело до уніфікації 

економічної політики, а значить, і однакової вразливості відповідних економік 

до загальносвітових викликів. Частина вчених виступає за посилення ролі 

держави у створенні режиму нормального ринкового функціонування 

економіки [244]. Сучасні дослідники монетаризму визнають державне 

регулювання банківської системи для забезпечення стабільного економічного 

розвитку, підтримки трансформації економіки. Державне вплив полягає у 

регламентації банківських операцій, встановленні кількісних та якісних 

обмежень на параметри банківської діяльності. 

За останні десятиріччя світова економіка пережила декілька 

спекулятивних бульбашок на фінансових ринках, проте до цього часу не 

розроблені практичні методи їх запобігання або локалізації. Крім цього, немає 

теоретичного підґрунтя для недопущення створення таких бульбашок за 

допомогою монетарної політики [4].  

Таким чином, основною проблемою наступних криз буде провідна роль 

саме фінансової системи. Якщо ефективність фінансових ринків стає вищою 

за реальні ринки, то це неминуче призведе до створення бульбашок, принаймні 

у певній частині ринку. Таким чином, залишається фактично одна дієва 

можливість убезпечення від створення таких бульбашок: абсолютна 

прозорість та відкритість фінансової системи, що можливо лише при 

функціонуванні всіх країн з однією грошовою одиницею та рівними 

відсотковими ставками. 

Важливо чітко усвідомлювати, що різниця у відсотковій ставці в різних 

країнах за сучасного рівня глобалізації фактично призводить до збільшення 

ризику всієї планетарної фінансової системи, оскільки завжди будуть спроби 

арбітражу в цій галузі. А це, в свою чергу, призводить до збільшення ризику 

на фондових ринках країн, валютних ринках, інвестиційних ризиків тощо. 

Зміна валютних курсів, що в глобальному середовищі відбувається майже 

щосекунди, призводить до збільшення волатильності цін ресурсів та товарів, 
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що вимагає додаткового захисту виробників шляхом підвищення цін та 

збільшення інфляції.  

Не меншим злом для світової економіки є повна неконтрольованість 

фінансових потоків, в першу чергу, спекулятивного характеру. З одного боку, 

наявність таких потоків зменшує інфляцію в найбільш розвинутих країнах, що 

є вигідним основним гравцям світової економіки, проте з іншого боку закладає 

нові більш потужні бульбашки. 

Економетричні дослідження каналів передачі впливів у 

короткостроковому періоді [407] підтверджують, що грошові потоки 

справляють тривалий вплив з достатньо великим лагом на рівень виробництва, 

причому процес поширення впливу триває довше, ніж сам грошовий шок. 

Основна проблема, яка стоїть перед центральними банками країн, полягає 

у регулюванні загального рівня цін для підтримки або заданого рівня інфляції, 

або стабільного валютного курсу національної грошової одиниці. Така задача 

розв’язується за допомогою певного трансмісійного механізму, який виступає 

інструментом передачі змін у використанні інструментів грошово-кредитної 

політики центрального банку на фінансовий сектор економіки, складну 

сукупність каналів та зв’язків прямої і зворотної дії.  

Не зважаючи на розвиток торгівлі та збільшення фінансових потоків, 

зростання рівня глобалізації, залишаються суттєві проблеми у реалізації 

монетарної політики у різних країнах. За розвинутою фінансовою системою 

зміни у монетарній політиці мають суттєвий вплив на рівень сукупного 

попиту, рівень цін. В той же час, за менш розвинутих фінансових систем вплив 

монетарної політики є не дуже ефективним через:  

1. Нерозвинутий ринок боргових зобов’язань 

2. Низький рівень конкуренції в банківській системі, при якій високі 

ризики вимагають наявності значних резервів, що зменшує вплив 

зміни відсоткових ставок. 
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3. Значний обсяг неформального (тіньового) сектору в економіці, у 

якому зміна відсоткових ставок центрального банку не грає суттєвої 

ролі. 

Трансмісійним монетарним механізмом є система каналів, за допомогою 

яких центральний банк може впливати на макроекономічну рівновагу [301]. В 

залежності від рівня розвитку країни, від укладених традицій та зовнішніх 

факторів трансмісійні механізми достатньо розрізняються. Одним з найбільш 

розвинутих механізмів є система США (рис. 5.4).  

 
Рис. 5.4. Трансмісійний механізм у США. 

Джерело: [405]. 
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У Великій Британії (рис. 5.5) більша увага приділяється саме управлінню 

інфляцією, тому кінцевим елементом трансмісійного механізму є саме рівень 

цін. Зауважимо, що на відміну від США значна увага приділяється цінам 

імпортних товарів. 

У країнах Східної Європи важливу роль грають інфляційні очікування, 

що значною мірою визначає структуру трансмісійного механізму. Такою 

ситуація є, наприклад, у Польщі (рис. 5.6) та Угорщині (рис. 5.7). 

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” 

основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності 

грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції 

Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а 

також, у межах своїх повноважень, – цінової стабільності [148]. Внаслідок 

цього в Україні розглядається спрощена схема механізму монетарної 

трансмісії [114] (рис. 5.8), яка визначає взаємовплив інструментів монетарної 

політики центрального банку не тільки на інфляцію, але й рівень економічного 

зростання та його складові (інвестиції, споживання, накопичення). 

З наведеної схеми видно, що основою регулювання мають виступати 

відсоткові ставки та рівень грошової пропозиції, адже вони впливатимуть 

принаймні опосередковано на ціни активів та економічні очікування. 

Обмінний курс національної валюти залишається важливим фактором 

макроекономічної стабільності через великий обсяг експортно-імпортних 

операцій у структурі ВВП нашої країни. 

Для спрощення структуру монетарного трансмісійного механізму можна 

розділити на три блоки: інструменти впливу НБУ, фінансовий сектор та 

макроекономічний сектор. 
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Рис. 5.5. Трансмісійний механізм у Великій Британії. 

Джерело: [497].  
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Рис. 5.6. Мала структурна модель монетарного трансмісійного механізму в 

Польщі 

Джерело: [413]. 

 

Рис. 5.7. Механізм монетарної трансмісії в Угорщині 

Джерело: [425].  
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Рис. 5.8. Загальна схема механізму монетарної трансмісії в Україні. 

Джерело: [114].  
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стабільних темпів економічного розвитку та стійкості фінансової системи, 

протидії широким коливанням обмінного курсу національної валюти». 

Як показує міжнародний досвід та фінансова криза 2008 року, центральні 

банки країн можуть впливати на економічну ситуацію лише в 

короткостроковому періоді. Якщо відсутні скоординовані дії з боку 

фіскальної, промислової, торговельної, зовнішньоекономічної політики, то 

будь-які заходи з боку монетарних органів влади будуть неефективними і 

призведуть лише до зростання його витрат і нарощування інфляційних 

тенденцій [240].  

Частина вчених, які відстоювали принципи монетаризму, відзначали, що 

за допомогою виключно грошово-кредитної політики можна досягати 

стабільності цін без будь-яких фіскальних заходів.  

Дж. Вільямсон [515] стверджував, що така політика може призвести до 

суттєвих диспропорцій у реальному обмінному курсі та торговому балансі. На 

його думку, грошово-кредитна політика має бути націленою на досягнення 

рівноваги у зовнішньоторговому балансі за допомогою гнучкого валютного 

курсу. У цьому випадку податково-бюджетна політика має бути спрямована 

на досягнення рівноваги у всередині країни, й, відповідно внутрішньої 

стабільності цін. 

Проте, не всі дослідники погоджувалися з тим, що стан платіжного 

балансу країни не повинен братися до уваги при прийняті економічних рішень.  

У разі відсутності фіскального втручання, економічні шоки можуть 

призвести до істотного перерозподілу міжнародного багатства, що може 

призвести до загальної динамічної нестабільності. Використання грошово-

кредитної політики для боротьби з інфляцією неминуче веде до завищення 

обмінного курсу, через що виникає явище «порочного споживання». 

Багато уваги приділяється у літературі обмінному курсу. Вважається, що 

грошово-кредитна політика відіграє домінуючу роль у визначенні обмінного 

курсу, що призводить до висновку, що грошово-кредитна політика може 

впливати на стан зовнішньо-торгівельного балансу.  
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 Інші дослідники [500] вважають, що використання фіскальної політки 

може виключити нестабільність, а також досягти гарних результатів у 

динаміці як у внутрішній, так і у зовнішній сферах. Такі результати 

виключають провідну роль грошово-кредитної політики.  

Одним із важливих чинників подолання фінансової кризи 2008 року стала 

відмова від фактичної прив'язки обмінного курсу гривні до долара США, що 

спричинило суттєві трансформації в монетарному трансмісійному механізмі. 

Так, у першу чергу, необхідно звернути увагу на підвищення ролі таких його 

традиційних каналів, як кредитний і процентний, що надає НБУ можливість 

суттєво підвищити ефективність свого впливу на стан грошового ринку [114]. 

Особливо важливо підкреслити, що незважаючи на суттєві зовнішні 

впливи, основні фактори, що визначають економічну вразливість країни, 

лежать у реальній економіці, у її недосконалій структурі, технологічній 

відсталості, занадто великій орієнтації на експортні доходи та імпортні товари. 

Будь-які міри у грошово-кредитній політиці в таких умовах можуть надати 

лише короткостроковий ефект. Без реальної зміни технології виробництва. 

Переорієнтації промисловості на внутрішнього споживача, Україна буде 

залишатися виключно сировинним придатком до Європи. 

Внаслідок достатньо низької якості продукції спостерігається низька 

конкурентоспроможність товарів навіть на внутрішньому ринку. Така 

ситуація означає, що ніякі фінансові регулятори не дадуть можливості суттєво 

зменшити імпортну залежність країни. Будь-які засоби девальвації 

національної валюти, наявність криз не змусять споживача орієнтуватися на 

національного виробника. Для ілюстрації цього факту можна зазначити, що у 

грудні 2008 року, під час розвитку фінансової кризи в Україні, значної 

девальвації гривні по статті «наземні транспортні засоби, окрiм залізничних», 

тобто фактично, легкові автомобілі, були придбано товарів на суму трохи 

менше 0,5 млрд. дол. США, тоді як весь рік було придбано 11,37 млрд. дол. 

США. 
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Серед змінних, що характеризують макроекономічну стабільність, в 

першу чергу, слід виділити рівень цін країни та економічне зростання. 

Економічний розвиток будь-якої країни характеризується значною кількістю 

параметрів. Серед найважливіших при аналізі стану держави виділяють розмір 

валового внутрішнього продукту (ВВП) або його приросту та рівень інфляції. 

В той же час, слід зазначити, що ці показники не можуть повністю відобразити 

потенціал економіки через ряд причин.  

Якщо є можливість вільно та практично миттєво переміщати фактично по 

всьому світу величезні суми коштів, то спекулянти можуть грати з вартістю 

всіх товарів та активів, що призводить до величезної нестабільності цін. 

Особливого удару така ситуація наносить експортно-орієнтованим країнам, 

коливання цін на товари експорту яких є надзвичайно великим. Раптове 

зниження цін на експортний товар призводить до обвалу всієї економіки 

країни, і цей стан посилюють фінансові спекулянти, які, помічаючи 

економічний спад, перестають покладатися на валюту країни, що є причиною 

її стрімкої девальвації. Це, в свою чергу, призводить до збільшення 

відсоткової ставки, швидкого зростання національного боргу. 

Процеси глобалізації та зростання ролі фінансового сектору призвели до 

«перекапіталізації» світової економіки [118]. Зокрема, за останні 30 років 

темпи зростання вартості фінансових активів значно перевищувала темпи 

розвитку світової економіки: якщо у 1980 році загальна вартість фінансових 

активів приблизно дорівнювала номінальному світовому ВНП, то вже у 2006 

році перевищувало приблизно у 3,5 рази номінальний ВНП.  

На сучасному етапі розвитку економіки великий інтерес викликають 

теорії асиметрії інформації, які також досліджують механізм взаємодії 

реального і фінансового секторів економіки. Одним із прикладів такого 

підходу є концепція «фінансового акселератора», розроблена Б. Бернанке, М. 

Гертлера та С. Гілхрістом [275]. У цьому напрямі проводяться деякі 

дослідження. Зокрема, Тана і Хабібулла [488] оцінили емпірично ефект 

монетарної політики для чотирьох країн АСЕАН, використовуючи модель 
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режимом перемикання Маркова. Результати дослідження свідчать, що 

недосконалість кредитного ринку значно впливає на інвестиційну поведінку 

фірм. Це означає, що фінансовий акселератор є відповідним механізмом, що 

підкреслює наявність асиметрії. Це дослідження не тільки розглядає 

асиметричний вплив грошово-кредитної політики на реальний обсяг 

виробництва, а й політики державних витрат. Варто відзначити, що ефект від 

державних витрат на економічне зростання є суперечливим.  

Р. Чамі і Т. Косімано [293] виявили, що фінансовий ефект акселератора 

працює також у зворотному напрямку у випадку дії обмежуючої політики.  

Одне з досліджень [513] присвячене визначенню впливу монетарної та 

бюджетної політики та економічне зростання при різних рівнях ВВП. Це 

дослідження базується величезній кількості існуючої літератури впливу 

асиметричної інформації у грошово-кредитній політиці на реальний обсяг 

виробництва під час економічних бумів та криз. Зокрема, Ч. Вайзе тестував 

наявність асиметричного впливу грошово-кредитної політики за допомогою 

використання нелінійної векторної авто регресії. Він виявив, що за умови 

низького початкового випуску шоки у пропозиції грошової маси мають 

сильніший ефект на рівень випуску, та слабший ефект – на рівень цін. Більш 

того, позитивні та негативні монетарні шоки мають приблизно однаковий 

симетричний ефект. Його результати узгоджуються з тим, що крива сукупної 

пропозиції є опуклою.  

Р. Гарсія і Г. Шаллер [352] показують, що монетарні шоки мають 

сильніший ефект у періоди економічного спаду, ніж буму, хоча П. Еванс [340] 

не знайшов жодних доказів такої асиметрії. А. Флоріо [345] показує 

асиметричність впливу грошово-кредитної політики на сукупний випуск: 

скорочення випуску, що відбувається після негативного монетарного шоку є 

більшим, ніж зростання після аналогічного позитивного шоку. М. Ло і Дж. 

Пігер [411] розглядають моделі зі зміною економічної ситуації при зміні 

грошово-кредитної політики. Вони доводять, що монетарні шоки у періоди 
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рецесії мають більший вплив на випуск, ніж аналогічні шоки у періоди 

економічного зростання. 

Г. Уліг [504] оцінює наслідки шоків грошової політики за допомогою 

нового методу агностик. Він вважає, що негативні монетарні шоки не мають 

прямого впливу на ВВП, в той час, коли ціни змінюються відповідно до 

величини монетарного шоку. Нарешті, В. Клозена та Б. Хайо [304] встановили, 

що характер і ступінь асиметрії в області дії грошово-кредитної політики у 

найбільших країнам євро-зони в значній мірі залежать від часового горизонту 

аналізу. 

Також дослідниками вивчено [297], як впливають на макроекономічні 

шоки на динаміку державного боргу США. Після фінансового шоку 

відношення боргу до ВВП спочатку знижується, а потім повертається до свого 

до перед шокового рівня. В той же час шок інфляції трохи знижує коефіцієнт 

заборгованості протягом декількох кварталів, тобто позитивний шок 

однозначно знижує ріст боргу. Слід зазначити, що такий висновок може бути 

коректним лише для США, у валюті якої зберігаються основні резерви 

центробанків світу. Для більшості країн інфляційний шок навпаки збільшують 

боргове навантаження через неминучу девальвацію власної валюти. 

Сучасні економісти вказують [452], що при знеціненні вітчизняної 

валюти виникають негативні ефекти, що можуть перекреслити очікувані 

вигоди підвищення міжнародної конкурентоспроможності. Зокрема, значне 

збільшення цін на імпортні товари через девальвацію власної валюти підвищує 

загальні внутрішні витрати виробництва, що призводить до інфляційної 

спіралі, підвищення цін на експортну продукцію в національній валюті, що 

призводить до незмінного або навіть ослабленого рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку цін. У дослідженні МВФ [452] 

для країн на південь від Сахари показано, що при девальвації валюти на 10% 

внутрішні ціни збільшуються на 4%. Половина збільшення проявляється 

протягом першого кварталу після девальвації, а всі її наслідки спостерігаються 

протягом року. 
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К. Жакс і Д. Шірм [382] вивчали наслідки грошової політики регулювання 

капіталу в рамках банківського сектору. Вони прийшли до висновку, що вплив 

грошово-кредитної політики на процентні ставки на ринку залежить від 

відносної частки кредитів і цінних паперів у портфелі активів 

банку. Банківського регулювання капіталу банків може по-різному впливати 

на макроекономічну та грошово-кредитну політику. З одного боку, за 

допомогою посилення банківського регулювання можна ускладнити грошово-

кредитну політики, змінюючи рівень та чутливість від зміни відсоткової 

ставки сукупних витрат населення. З іншого боку, ключовим впливом вимог 

до капіталу є зміна монетарної трансмісії за рахунок фінансового сектора 

економіки. Автори показують, що регулювання капіталу може впливати через 

обидва канали. Також, на їх думку, регулювання капіталу підвищує 

вірогідність вже існуючої проциклічної тенденції у банківському 

секторі. Більшість зусиль для оцінки ступеня, в якій вимоги до капіталу банків 

призводять до банківської проциклічності були зосереджені на імітаційному 

моделюванні банківської діяльності.  

У літературі показано, що в середньому негативний вплив на обсяг 

виробництва зменшення відсоткових ставок значно суттєвіший у періоди 

рецесії, ніж у періоди буму. Більш того, механізм фінансового акселератору 

працює в основному лише під час рецесій [444].  

В той же час, політика девальвації, яку проводять багато країн має свої 

негативні сторони. З одного боку, девальвація власної валюти призводить до 

стимулювання експорту, стримування імпорту, наповненню державного 

бюджету. З іншого боку скорочується споживчий та інвестиційний попит на 

імпортовану продукцію, причому це не скорочення не може бути 

компенсоване розширенням попиту на продукцію вітчизняного виробника. 

Певні науковці зазначають, що звуження внутрішнього попиту має настільки 

сильний негативний вплив на сукупний випуск більшості галузей, що він 

перекриває всі позитивні моменти, зумовлені послабленням курсової позиції 

національної валюти [242]. Крім цього порушується нормальний хід 
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розподільчих процесів, що призводить до викривлення структури 

виробництва у майбутньому [74], диспаритету цін та диференціації доходів 

між багатими та бідними країнами [28]. 

У сучасному світі якісно змінився сам міжнародний фінансовий сектор, 

що пов’язано зі злиттям банківського та страхового бізнесу. Через це зазнали 

суттєвих змін функції фінансових інститутів. 

Актуальним залишається питання досліджень ефектів впливу монетарних 

шоків на економічну систему. Ефективна монетарна політика стимулює 

економічну активність суб’єктів господарювання, тим самим, сприяє 

економічному зростання. Для побудови стратегії монетарної політики 

необхідний ґрунтовний аналіз відповідних показників та їх взаємовплив. 

Проведемо аналіз взаємозв’язків інфляції та рівня відсоткової ставки за 

кредитами, що надані резидентам. Вплив інфляції на відсоткову ставку 

показав І. Фішер [344], який запропонував рівняння: 

i r π= + , 

або (1 ) (1 )(1 )i r π+ = + +  для значень більше 10% 

де i - номінальна ставка відсотка, %; 

r  - реальна ставка відсотка,%; 

π - темп інфляції%. 

Згідно з даним рівнянням номінальна ставка відсотка може змінюватися 

за двох причин: за умови зростання темпів інфляції або реальної відсоткової 

ставки. 

Перевіримо, чи виправдовується дана взаємодія для економічної системи 

України. Для цього використаємо квартальні дані про відсоткову ставку за 

кредитами (RATE) та рівень інфляції (INFL) за 2002-2016 роки. Об’єднаємо 

змінні у VAR модель з 2 лагами. Побудована модель залежності рівня інфляції 

та номінальної відсоткової ставки за кредитами має вигляд (в дужках наведені 

значення стандартної похибки для коефіцієнтів, вхідні дані – стаціонарні): 
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На рис. 5.9 показані імпульсні реакції взаємодії інфляції та відсоткової 

ставки в Україні. Дослідження показали, що інфляційний шок у розмірі 1% 

спричиняє падіння ставки за кредитами 0,32% через один квартал та 0,30% 

через два квартали. В той же час паління ставки на 1% спричиняє зростання 

інфляції через один квартал на 0,46%, а через два квартали – на 0,06%. 

Отримані результати не підтвердили рівняння Фішера в тому напрямку, що 

шок 1% інфляції спричинює зміну відсоткової ставки в такому ж відношенні. 

Аналіз підтверджує низьку чутливість реагування рівня інфляції та відсоткової 

ставки. Шок відсоткової ставки (1%) сприяє зменшенню рівня інфляції до 1% 

в короткостроковому періоді та не має довгострокового ефекту. Отже, аналіз 

показав короткострокову взаємодію між інфляцією та відсотковою ставкою за 

кредитами та не показав різкої реакції на взаємні шоки. 

Порівняємо отримані результати з оцінкою моделі країн Європейського 

Союзу. Оцінимо ту ж саму модель, але на основі статистичних даних 

Європейського Союзу за період 2002-2016 рр.: 
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Рис. 5.9. Імпульсні відгуки взаємодії інфляції та відсоткової ставки в Україні. 

Джерело: Розраховано автором. 

 

Для Європейського Союзу зростання ставки відсотку за кредитами на 1% 

спричиняє падіння інфляції на 0,55% через один квартал та зростання інфляції 

на 0,34% через два квартали. Аналогічно, 1%-е збільшення інфляції 

призводить до зростання ставки відсотку за кредитами на 0,01% через один 

квартал та 0,43% через два квартали.  

Дослідження підтверджують (рис. 5.10) вплив інфляції на зростання 

відсоткової ставки в короткостроковому періоді, що свідчить про швидке 

пристосування монетарного сектору до змін кон’юнктури ринку, на відміну 

від України, де відгук відсоткової ставки на шок інфляції реагує 3 періоді. 

На основі аналізу діяльності держави в галузі грошово-кредитної 

політики побудована модель для оцінки впливу монетарних факторів на 

економічне зростання в Україні за допомогою квартальних даних за 2009-2016 

роки (в дужках вказана стандартна похибка s.e.): 
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де 

• 0

3

M
M

 - питомої вага готівки в обігу в загальному обсязі грошової маси М3; 

• 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿- обсяг реально наданих кредитів суб’єктам господарювання (млн. 

грн.); 

• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 – реальна ставка за кредитами у національній валюті; 

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 – обсяг ВВП (млн. грн.). 

 

 
Рис. 5.10. Імпульсні відгуки взаємодії інфляції та відсоткової ставки в країнах 

ЄС. 

Джерело: Розраховано автором. 
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Модель побудована на основі статистичних квартальних даних за період 

2005-2016 рр. Ця модель є адекватною, коефіцієнт детермінації близький до 

одиниці, що свідчить про наявність тісного зв’язку між досліджуваними 

показниками, всі коефіцієнти моделі значущі. Дослідження показали 

відсутність мультиколінеарності та автокореляції. Ряди даних є 

стаціонарними. 

Регресійний аналіз показав, що головною передумовою зростання ВВП є 

збільшення обсягів кредитування, що надані суб’єктам господарювання. За 

результатами розрахунків зростання обсягу реальних кредитів на 1% за інших 

рівних умов спричинює зростання ВВП на 0,6 % з часовим лагом у 1 квартал. 

Умовою зростання ВВП є скорочення питомої ваги готівки в обігу в 

загальному обсязі грошової маси (М3): при зменшенні питомої ваги готівки на 

1% за інших рівних умов ВВП зростає на 0,97%. 

Позитивний вплив на економічне зростання спричинює зменшення 

відсоткової ставки за кредитами. Так, зменшення відсоткової ставки на 1% 

призводить до збільшення ВВП на 0,56%.  

Оцінка цієї моделі для країн Європейського Союзу в цілому має зовсім 

інші характеристики. Фактори розмір кредитів та рівень готівки виявилися не 

значимі, відсоткова ставка не стимулює зростання ВВП: 

( ) ( ) 20
1

(0,001) (0,29) [0,04]3 1
(0,72)

ln( ) 19,12 0,03ln 0,27ln 0,02ln , 0,69t t t
t

MGDP LOAN RATE R
M −

−

 
= − − − = 

 
 

Зокрема, зростання ставки на 1% сповільнює ВВП на 0,02%, зростання 

кредитів на 1% сповільнює ВВП на -0,27% через один період, а зростання 

відношення М0 до М3 на 1% гальмує ВВП на 0,03%. Таким чином, отримані 

результати є протилежними до результатів моделювання за статистичними 

даними України. Це пояснюється розвиненістю та відносної стабільності 

кредитної політики Європи, стійким рівнем готівки в обігу та низькою 

ставкою за наданими кредитами. 
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Отже, для України зростання обсягів кредитування суб’єктів 

господарювання означає нарощення виробництва, розвиток підприємництва, 

що позитивно впливає на економічне зростання. Аналогічним чином діє 

чинник процентна ставка за кредитами: її зменшення сприяє пожвавленню 

грошово-кредитної системи, яка безпосередньо впливає на реальний сектор 

виробництва. Збільшення частки готівки в грошовому обігу означає зростання 

кількості поза банківських операцій, що призводить до зростання «тіньової 

економіки». Країни Європейського Союзу не підтверджують подібні 

залежності, тому доцільно розглянути інші монетарні важелі впливу на 

економічне зростання в країнах ЄС. 

Важливим аспектом має стати продовження цього дослідження з новими 

даними, що з’явилися вже після окупації територій України та глобальної 

чистки банківської системи та значної девальвації вітчизняної валюти. 

Внаслідок цій дій виникла ситуація, за якої більшість суб’єктів економічної 

діяльності виявилися настільки перекредитованими, що отримання нових 

кредитів стало справжньою проблемою за нових вимог, що висуваються 

банкам. Це означає, що кредитний канал вже не може бути настільки 

успішним, як це було за даними до 2016 року. Очевидно, що модель буде 

змінена у напряму набагато меншого впливу обсягу кредитів на зростання 

ВВП. 

В той же час, перехід НБУ на інфляційне таргетування у 2014 році значно 

підвищив роль ставки рефінансування, від якої залежать всі інші банківські 

ставки. Це означає, що українська економіка поступово має наближатися до 

стандартів, які існують в Європейському Союзі, а значить, коефіцієнти 

моделей для України та ЄС повинні прямувати один до одного вже у 

недалекому майбутньому.  

Такі суттєві зміни будуть вимагати нових підходів до аналізу впливу 

грошово-кредитної політики на стан економічної безпеки України. Проте 

проведення повного аналізу вимагає отримання принаймні 5 років 
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спостережень після 2014 року, коли були здійснені революційні зміни в 

політиці НБУ. 

5.3. Розв’язання проблем економічної безпеки України в умовах 
зовнішніх та внутрішніх викликів 

Нещодавня економічна криза відновила актуальність досліджень 

ефективності координації монетарної та фіскальної політик в напрямку 

покращення показників економічного зростання країни. Уряд і центральний 

банк пов'язані між собою консолідованим бюджетним обмеженням 

державного сектора: операційний дефіцит бюджету фінансується за рахунок 

нових запозичень держави і сеньйоражу. З одного боку, центральний банк, 

який контролює грошову емісію, має важливу мету - низький і стабільний 

рівень інфляції. З іншого боку, центральний банк повинен бути стурбований 

проблемою стабільності фінансової системи. В свою чергу, фіскальна політика 

має спрямовувати зусилля на управління державним боргом, скороченням 

дефіциту, ефективністю використання державних фінансів. Це означає, що 

навіть в умовах формальної незалежності від уряду, центральний банк 

змушений рахуватися з проблемами у фіскальній сфері. Іншими словами, 

політика уряду та центрального банку повинні бути скоординовані. 

Питання взаємовпливу монетарної і фіскальної політики є досить 

широким, тому для початку розглянемо аспект управління державним боргом. 

Державний борг є основним з показників для визначення рівня економічної 

безпеки держави, визначає ступінь залежності національної економіки від 

боргових зобов’язань. Однією з причин залучення боргових ресурсів у періоди 

фінансової нестабільності – це необхідність покриття бюджетного дефіциту та 

дефіциту платіжного балансу, фінансування соціальних видатків, на які вони і 

спрямовувались, та інші фінансові потреби для стабілізації економіки. 

Політика зовнішніх запозичень, обслуговування боргових зобов’язань 

відіграє важливу роль у системі макрофінансових регуляторів економічного 

розвитку. Стан грошово-кредитної сфери через темпи інфляції і рівень 
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відсоткових ставок в економіці безпосередньо пов’язаний з обсягом 

державного боргу. Залучення зовнішніх позик й обслуговування зовнішнього 

боргу істотним чином впливають на динаміку валютного курсу та траєкторію 

валютних надходжень до національної економіки, що відповідним чином 

відображається на показниках платіжного балансу країни. 

Для аналізу управління боргом важливо проаналізувати історію його 

накопичення, розглянути причини його росту чи падіння у той чи інший час. 

Для цього аналізу доцільно розділити всі країни на три групи: економічно 

розвинуті країни, країни з низьким рівнем доходу та країни, що розвиваються. 

На рис. 5.11 зображено накопичення державного боргу (у відношенні до ВВП) 

цих груп країн з кінця XIX століття до початку XXI.  

 

 
Рис. 5.11. Відношення боргу до ВВП для різних типів країн протягом 1880-

2009 років. 

Джерело: [250]. 

 

Як бачимо, до Першої світової війни коефіцієнт обсягу заборгованості до 

ВВП в країнах з розвиненою економікою знизився з 45% в 1880 році до 29% в 

1913 році. Величезні затрати на ведення війни, на після воєнне відновлення 

призвели до збільшення коефіцієнта до 80%. Недовгий процес стабілізації 

світового боргу закінчися у 40-х роках минулого століття. Коли під час Другої 

світової війни країни починають фінансувати військові витрати за рахунок 
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зовнішніх та внутрішніх запозичень, обсяг боргу стрімко зростає та досягає 

свого максимального значення за весь період – майже 150% до ВВП. Період з 

80-х років минулого сторіччя характеризується поступовим зростанням 

боргів, обсяг яких різко збільшився в останні 20 років. Наприклад, лише за 

2017 рік загальносвітова потреба у фінансуванні дефіцитів бюджетів країн 

світу склала 2.7 трлн дол. США, що збільшило світовий борг на 3.6% світового 

ВВП. 

Для країн з низьким рівнем доходу та країн, що розвиваються, динаміка 

співвідношення боргу до ВВП є досить схожою. Головною особливістю цих 

країн є те, що у структурі державного боргу найбільшу частину становлять 

саме зовнішні запозичення, оскільки такі країни зазвичай не мають власного 

фінансового ресурсу для розвитку та отримують його за рахунок іноземних 

надходжень. Ріст зовнішнього боргу країн, що розвиваються, спонукав 

Паризький клуб та інших кредиторів розробити в 1996 році рамки для надання 

спеціальної допомоги бідним країнам з великою заборгованістю (HIPC). 

Основною метою ініціативи HIPC вважається скорочення заборгованості 

бідних країн до сталого рівня, що дозволить їм уникнути процесу повторної 

реструктуризації заборгованості. На основі цього, вчені припускають, що 

емпіричні оцінки впливу розміру боргу на зростання в цих двох групах країн 

можуть відрізнятися [300]. 

Коли у 2008 році розпочалася фінансова криза, державний борг почав 

дуже швидко накопичуватись (рис. 5.12). Відношення сукупного боргу до 

ВВП країн зони євро досягло свого піку в 2014 році на рівні 94,5%, в 

порівнянні з 68,5% в 2007 році. Лише 5 з 19 країн зони євро мали коефіцієнти 

заборгованості нижче еталонного значення у 60% [364]. 
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Рис. 5.12. Зміна рівня заборгованості в Єврозоні протягом 2008-2015 років. 

Джерело: складено автором на основі даних [378, 415]. 

 

Відповідь Єврозони власному високому рівню заборгованості була так 

звана бюджетна консолідація («жорстка економія»). Аналіз МВФ [295] 

показав, що фіскальна консолідація щодо зниження відношення державного 

боргу до ВВП працює, коли доповнюється або стимулюючою внутрішньою 

політикою (яка знецінює валютний курс), або сильним зовнішнім попитом. У 

ЄС не було жодного з цих факторів. 

Для подальшого дослідження використаємо порогову регресійну модель, 

запропоновану Б. Хансеном для панельних даних [369]. Процедура оцінки 

коефіцієнтів за цим підходом включає в себе кілька стадій. Спочатку 

проводиться серія оцінок регресії звичайним методом найменших квадратів 

для кожного порогового значення з певного обмеженого набору чисел. Кожна 

оцінка суми найменших квадратів зберігається. На наступному етапі 

вибирається таке порогове значення, яке мінімізує суму квадратів залишків.  

Далі отримане значення оцінюється на значимість на основі гіпотези, 

запропонованої Б. Хансеном. Відбувається перевірка доцільності введення у 

модель двох окремих змінних для кожного з режимів (перша змінна набуває 

значення 1, коли співвідношення боргу до ВВП вище певного порогового 

значення, а друга змінна набуває значення 1, коли це співвідношення менше 
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порогу). Нульова гіпотеза може бути описана рівністю коефіцієнтів різних 

режимів порогової змінної.  

Розглянемо окремо моделі для розвинутих країн, країн, що розвиваються, 

та ситуацію з Україною. Для дослідження впливу боргу на економічне 

зростання розвинутих країн було поєднано методологію порогової панельної 

регресії та характеристику стабільності державного боргу. Далі буде 

проаналізовано вплив боргу на двох вибірках за періоди 1991-2006 та 1991-

2015 роки, що дозволить простежити можливі зміни впливу різних режимів 

боргу на економічне зростання у до- та післякризовий період.  

Спочатку необхідно формалізувати визначення стабільності боргу. 

Стійке або стабільне співвідношення державного боргу до ВВП залежить від 

макроекономічних умов, пов'язаних з номінальною процентною ставкою, 

зростанням ВВП і державним бюджетом. Наприклад, якщо номінальна 

процентна ставка перевищує номінальне зростання ВВП, відношення боргу до 

ВВП буде стійким до тих пір, поки первинний профіцит буде покривати 

різницю між процентною ставкою і зростанням ВВП. Таким чином, відповідно 

до праці К. Дрегера та Г. Реймерса [328], відповідну залежність можна описати 

наступним рівнянням ( 1tz =  позначає нестабільність боргу): 

 ( )1,  якщо 
0,  в іншому випадку,

t t t t
t

p i y d
z

 < −
= 


  

де tp  - співвідношення первинного профіциту чи дефіциту бюджету до ВВП, 

ti  – номінальна відсоткова ставка, ty  – щорічний приріст ВВП, td  – 

співвідношення боргу до ВВП. 

Отже змінні, що позначають співвідношення стабільного та 

нестабільного боргу до ВВП вище та нижче певного порогового значення, 

можна описати наступними рівняннями: 

( ) ( )1 *sat
it it it itd d z I d d= − >   

( )*nsat
it it it itd d z I d d= >   

( ) ( )1 *sbt
it it it itd d z I d d= − ≤   
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( )*nsbt
it it it itd d z I d d= ≤   

де ( )sat sbt
t td d  позначає стійкий рівень боргу вище (нижче) певного порогового 

значення, а ( )nsat nsbt
t td d  означає нестійкий рівень боргу вище (нижче) певного 

порогового значення. 

Тоді, базова збалансована нединамічна панельна модель може бути 

записана у наступному вигляді: 

 , 1 1 2 3 4
sat nsat sbt nsbt

i t it it it it it i t ity X d d d d u+ = α +β +β +β +β + + ν + ε   (1) 

де , 1i ty +  – залежна змінна, яка позначає економічне зростання, тобто ріст ВВП у 

і-ої країни у період часу t+1, iu  – фіксовані ефекти для кожної країни, tν  – 

фіксовані ефекти для кожного року, X – набір пояснювальних змінних, sat
itd ,

nsat
itd , sbt

itd , nsbt
itd  – змінні, що позначають певний режим стабільного чи 

нестабільного співвідношення боргу до ВВП. В якості пояснювальних змінних 

було обрано: державний дефіцит/профіцит бюджету у відсотках до ВВП 

(gov_bal) для контролю впливу податково-бюджетної політики, довгострокова 

реальна процентна ставка (LTi) для контролю впливу фіскально-грошової 

політики, сальдо поточного платіжного балансу у відсотках до ВВП (CAbal). 

Для країн з низьким рівнем доходу, як зазначалось раніше, доцільно 

аналізувати можливий граничний вплив зовнішнього боргу окремо на країни, 

що є учасниками ініціативи HIPC та інші країни, що розвиваються. Отже, 

можна визначити базове рівняння, що буде основою економіко-математичної 

моделі та буде оцінене у випадку існування одного порогового значення 

співвідношення зовнішнього боргу до ВВП: 

 ( ) ( )1 2Xit it it it it it i t ity d I d d I d u= β + γ ≤ δ + γ > δ + + ν + ε   (2) 

де ity  – щорічний приріст ВВП, iu  – фіксовані ефекти для кожної країни, tν  – 

фіксовані ефекти для кожного року, X  – набір пояснювальних змінних, itd  – 

змінна, що позначає тип зовнішнього боргу, δ – певне порогове значення, ( )I ⋅  

– індикаторна функція, яка набуває значення 1, коли виконується відповідна 
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нерівність.  

При досліджені наявності двох порогових значень, будемо 

використовувати наступне рівняння: 

( ) ( ) ( )1 1 2 1 2 3 2Xit it it it it it it it i t ity d I d d I d d I d u= β + γ ≤ δ + γ δ < ≤ δ + γ > δ + + ν + ε   (3) 

де 1δ  та 2δ  – менше та більше порогові значення відповідно. 

Для дослідження моделі країн, що розвиваються, був визначений 

відповідний набір пояснювальних змінних: дохід на душу населення минулого 

періоду income(-1), інвестиції у відсотках до ВВП (inv), темпи росту експорту 

(exp_vol), відкритість торгівлі як сума експорту та імпорту по відношенню до 

ВВП (openness). З теоретичної точки зору коефіцієнт доходу на душу 

населення минулого періоду буде мати від’ємне значення, що відображає 

ефект конвергенції. Коефіцієнт зростання чисельності населення також буде 

від’ємним, а коефіцієнти при інвестиціях – додатнім. Змінна темпів зростання 

експорту відображає зовнішні шоки, та повинна мати додатній знак з 

теоретичної точки зору. Фіскальний змінна повинна мати додатній коефіцієнт, 

що відображає позитивний вплив макроекономічної стабільності на 

економічне зростання. Відкритість торгівлі позначає підвищення 

продуктивності виробництва за рахунок передачі знань, та відповідний 

коефіцієнт повинен бути додатнім. 

У нашому дослідженні було обрано чотири співвідношення у якості 

боргової змінної для моделі країн, що розвиваються: відношення загального 

обслуговування боргу до ВВП (tds.gdp), обслуговування зовнішнього боргу до 

експорту (tds.exp), загальний зовнішній борг до ВВП (dst.gdp) і 

співвідношення зовнішнього боргу до експорту (dst.exp).  

В роботі також було досліджено існування певного боргового порогу, 

після якого економічний ріст економіки України може сповільнюватись. 

Оскільки модель для країн з низьким доходом розрахована саме на панельні 

дані кількох країн, то в цьому випадку використання її для однієї країни може 

не дати значущих результатів. В такому випадку використаємо квадратичну 
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залежність змінної боргу, що буде позначати спадний ефект накопичення 

боргу на економічне зростання. Тоді, модель набуде вигляду: 

 2
1 2Xt t t t ty d d= β + γ + γ + ε   (4) 

де ty  – щорічний приріст ВВП, X  – набір пояснювальних змінних, td  – змінна, 

що позначає тип зовнішнього боргу. Маючи емпірично оцінену значущу 

модель, можна спрогнозувати економічний ріст України на основі прогнозів 

основних макроекономічних показників Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі [152] та МВФ [378]. 

Для дослідження впливу боргу на економічне зростання розвинутих країн 

було обрано вибірку з 15 країн за період 1991-2015 років. До цієї вибірки 

увійшли 11 країн ЄС (Австрія, Швейцарія, Норвегія, Великобританія, 

Фінляндія, Португалія, Італія, Франція, Іспанія, Греція, Бельгія) та 4 розвинуті 

країни з інших частин світу (Австралія, Канада, Японія та Нова Зеландія).  

Тести на стаціонарність Мандала-Ву та Левіна-Лі-Чу показали, що 

відповідні часові ряди є стаціонарними, а значить не потребують додаткової 

трансформації. 

Оцінюючи регресію за формулою (1) за період 1991-2006 роки, було 

знайдено порогове значення співвідношення боргу до ВВП, що становить 

70,4%. Надійний 95%-інтервал для цієї оцінки становить 68% (нижня межа) та 

74% (верхня межа). Оскільки критичний інтервал є досить вузьким, а гіпотеза 

про рівність коефіцієнтів при різних режимах боргу відхиляється, то знайдене 

значення порогове значення є досить стійким та значущим.  

Значення R2 дорівнює 0,26, що є досить типовою ситуацією для 

панельних регресій. Модель є адекватною, що підтверджує значення F-

статистики, p-value якого є меншим за 0,01. Після позбавлення від незначущих 

змінних, отримали результати оцінки коефіцієнтів у табл. 5.3. Бачимо, що всі 

змінні мають очікувані з теоретичної точки зору знаки, за виключенням 

державного бюджету. Це можна пояснити тим, що багато країн Європи мали 

дефіцит бюджету і все одно забезпечували високий рівень росту власних 



402 
 
економік. Знаки коефіцієнтів при змінних боргу теж є очікуваним. Так, якщо 

значення боргу до ВВП менше за порогове значення у 70%, то це сприяє росту 

економіки, причому стабільний борг забезпечував майже на 70% ріст більший, 

ніж нестабільний. Коефіцієнти при змінних нижче порогового значення є 

значущими на рівні 99%. Отже, приріст 1% боргу до ВВП до порогового 

значення у 70% забезпечує щорічний приріст економіки у 0,06% за умови 

стабільності боргу, та у 0,034% за умови, що борг є нестабільним. В той же 

час, коефіцієнти при змінних боргу, що є вищим за порогове значення, є 

незначущими, тому за такого рівня заборгованості неможливо виділити 

єдиний вплив боргу на економічне зростання для розвинутих країн. 

Таблиця 5.3  

Результати оцінки панельної регресії для розвинутих країн в період 

1991-2006 роки і порогового значення у 70,4% 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

gov_bal -0.1253 0.0362 -3.4554 0.0007 

LTi -0.3043 0.0552 -5.5154 0.0000 

CAbal 0.1401 0.0373 3.7552 0.0002 

debt_sbt 0.0596 0.0148 4.0365 0.0001 

debt_nsbt 0.0337 0.0088 3.8158 0.0002 

Ефект для кожного року Так 

Ефект для кожної країн Так 

Джерело: розроблено автором. 

 

Далі оцінимо (1) для часового періоду з 1991 по 2015 роки. В даному 

випадку було знайдено порогове значення у 65% та відповідний 95%-надійний 

інтервал 63% (нижня межа) та 68% (верхня межа). Перевірка гіпотези показало 

p-value менше за 0,01, а значить порогове значення є статистично значущим та 

змінну боргу до ВВП треба розглядати як дві окремі змінні: одна, що позначає 

всі значення боргу вище порогу, інша – менше порогу. 
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Ця модель також є адекватною, проте значущість її менша, оскільки 

значення R2 дорівнює 0,17. Результати оцінки коефіцієнтів панельної регресії 

із пороговим значенням 65% для розвинутих країн протягом 1991-2015 року 

наведені у табл. 5.4. Знаки коефіцієнтів мають очікувані з теоретичної точки 

зору знаки, окрім показника державного бюджету. В даному випадку це можна 

пояснити аналогічно минулій моделі, тобто навіть при наявності дефіциту 

бюджету розвинуті країни забезпечували достатні темпи економічне 

зростання.  

Таблиця 5.4  

Результати оцінки регресії для розвинутих країн в період 1991-2015 роки 

і порогового значення у 65% 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

gov_bal -0.1356 0.0377 -3.5983 0.0004 

LTi -0.1427 0.0395 -3.6096 0.0004 

CAbal 0.2412 0.0390 6.1855 0.0000 

debt_nsat -0.0229 0.0040 -5.6575 0.0000 

debt_sbt 0.0248 0.0130 1.9081 0.0572 

debt_sat -0.0169 0.0053 -3.1795 0.0016 

Ефект для кожного року Так 

Ефект для кожної країн Так 

Джерело: розраховано автором. 

 

Бачимо, що в даному випадку на рівні 99% значущими виявились змінні, 

що позначають борг вище порогового рівня. Причому, відповідно до 

абсолютних значень їх коефіцієнтів, приріст співвідношення нестабільного 

боргу до ВВП на 1% вище порогового рівня у 65% забезпечує падіння 

економіки на 0,023%, а стабільного боргу – 0,017%. Таким чином, стабільність 

боргу є важливою ознакою, що забезпечує різницю в рівнях економічного 

розвитку: у країнах, де рівень боргу є вищим за порогове значення і не 
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стабільним, падіння економіки на 30% більше, ніж у країнах, де цей борг є 

стабільним. В той же час, змінна стабільного боргу нижче порогового рівня є 

значущою на рівні 90%, та значення відповідного їй коефіцієнта говорить про 

позитивний ефект такого боргу на економічне зростання: приріст 

співвідношення державного боргу до ВВП на 1% забезпечує в середньому 

щорічно ріст економіки на 0,025%. 

Таким чином, можна зробити висновок, що за період, який охоплює 

економічну кризу, відбулись деякі зміни впливу боргу на економічне 

зростання. Важливо відмітити, оскільки наявна фіктивна змінна для кожного 

року, то загальний ефект бізнес циклів був врахований саме у ній, і тому можна 

визначити вплив зміни боргу на економічне зростання в чистому вигляді. 

Порогове значення зменшилось на 5%, що можна вважати досить несуттєвою 

зміною. Бачимо, що у моделі на всьому часовому проміжку значення 

коефіцієнта співвідношення стабільного боргу до ВВП меншого за 65-70% 

зменшилось з 0,06 до 0,025. Це говорить про те, що в більшості країнах у 

кризовий та посткризовий період вплив боргу на ріст економіки зменшився, 

навіть за умов стабільного низького боргу. До того ж, статистично значущими 

змінними на проміжку 1991-2015 роки стали змінні, що показували борг вище 

порогового рівня, в той час як протягом 1991-2006 років у моделі значущими 

були змінні боргу нижче порогового рівня. З цього аналізу загалом можна 

зробити висновок, що уряд розвинутої країни повинен втримувати 

співвідношення боргу до ВВП в межах 65-70%, забезпечуючи таким чином 

найбільше економічне зростання країни.  

Далі було сформовано вибірку, що охоплює період 1981-2014 років і 

включає 22 країни учасниці ініціативи HIPC та 18 країн, що розвиваються, які 

не належать до цієї ініціативи. Для кожної змінної розраховані середні 

значення за три роки, щоб виключити наслідки короткострокових коливань, 

зберігаючи при цьому можливість використовувати вимірювання часових 

рядів даних. Дані були взяті з різних баз даних Світового банку [518]. Процес 

оцінки проводиться за методом Б. Хансена і є аналогічним тому, що був 



405 
 

 
 

використаний для моделі розвинутої країни. Показники парної кореляції між 

обраними контрольними змінними, змінними боргу та залежною змінною 

були менші за 0,5, що може свідчити про відсутність мультиколінеарності у 

моделі. Тести на стаціонарність Мандала-Ву та Левіна-Лі-Чу показали, що 

відповідні часові ряди є стаціонарними, а значить не потребують додаткової 

трансформації. 

Загалом, оцінюючи рівняння (2) та (3) для боргової змінної, що позначає 

обслуговування боргу до ВВП та до експорту не було знайдено статистично 

значущого порогового значення. Так, при оцінці рівняння (2) перевірка 

гіпотези показала значення p-value близьке до 0,2 (при оцінці рівняння (3) це 

значення було ще більше – 0,5), що свідчить про те, що навіть на рівні 90% не 

можна вважати це порогове значення статистично значущим. В той же час, був 

проведений додатковий аналіз, почергово виключаючи різні пояснювальні 

змінні, який теж не показав статистично значущих результатів. Отже, можна 

зробити висновок, що обслуговування боргу у співвідношенні чи до експорту, 

чи до ВВП, не має певного статистичного значущого порогового значення, 

кожен з режимів якого міг характеризуватись різним впливом боргу на 

економічне зростання. До того ж, в кожній з оцінених регресійних моделей 

коефіцієнти при змінних боргу були не значущі навіть на рівні 90%. Для 

змінної співвідношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП також 

не було знайдено значущого порогового значення, що може позначати різний 

вплив боргу на економічне зростання.  

Єдиною борговою змінною, для якої вдалось знайти статистично значуще 

порогове значення, була змінна співвідношення зовнішнього боргу до обсягів 

експорту товарів та послуг. Оцінка рівняння (2) для країн HIPC показала, що 

статистично значуще порогове значення співвідношення боргу до експорту 

становить 166%. Модель є адекватною з рівнем надійності 99%, а коефіцієнт 

детермінації становить 0,24, що свідчить про низьку, але типову для панельних 

даних значущість моделі. Результати оцінки коефіцієнтів моделі після 

позбавлення від незначущих змінних наведені у табл. 5.5. Всі змінні мають 
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очікувані знаки. Коефіцієнти при змінних боргу свідчать про те, що для країн 

з низьким рівнем доходу, приріст співвідношення зовнішнього боргу до 

експорту, більшого за порогове, супроводжується падінням економіки в 

середньому на 0,0019%, а меншого за порогове – ростом економіки на 0,019%.  

 

Таблиця 5.5  

Результати оцінки регресії для країн учасниць HIPC та порогового 

значення у 166% 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

exp_vol 0.0563 0.0100 5.6406 0.0000 

inv 0.0404 0.0163 2.4826 0.0134 

openness 0.0174 0.0075 2.3209 0.0207 

d_z(d>d*) -0.0019 0.0011 -1.7134 0.0873 

d_z(d<d*) 0.0190 0.0040 4.7932 0.0000 

Ефект для кожного року Так 

Ефект для кожної країн Так 

Джерело: розраховано автором. 

 

Для країн, які не є учасницями ініціативи HIPC, було знайдено два 

порогові статистично значущі значення співвідношення зовнішнього боргу до 

експорту на рівні 167% та 350%. Модель є адекватною, коефіцієнт 

детермінації становить 0,28. Всі коефіцієнти мають очікувані знаки (табл. 5.6). 

Гіпотеза про рівність коефіцієнтів при різних режимах боргу відхиляється. 

Таким чином, можна говорити про високу надійність та стійкість результатів 

відповідної моделі. Всі змінні є значущими, причому зовнішній борг 

негативно впливає на ріст економіки. Коефіцієнти при боргових змінних 

говорять про те, що найбільше падіння забезпечує борг, за якого 

співвідношення зовнішнього боргу до експорту менше 167%, а найменше – 

коли це співвідношення більше верхнього порогу у 350%. Але, при обчисленні 

значення відповідного приросту економіки при середніх значеннях змінної 
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боргу у кожному з режимів, отримали більш логічні результати: відповідні 

падіння економіки становлять -1,347% (при співвідношенні зовнішнього боргу 

до експорту меншому за 167%), -1,784% (при співвідношенні більшому за 

167% та меншому за 350%), -1,858% (при співвідношенні більшому за 350%).  

 

Таблиця 5.6  

Результати оцінки регресії для країн не учасниць HIPC та порогових 

значення d1*=167% та d2*=350% 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

log(income(-1)) -0.8859 0.1163 -7.6182 0.0000 

exp_vol 0.0601 0.0139 4.3153 0.0000 

inv 0.1073 0.0149 7.1811 0.0000 

d_z(d<d1*) -0.0115 0.0032 -3.5822 0.0004 

d_z(d1*<d<d2*) -0.0071 0.0016 -4.4368 0.0000 

d_z(d>d2*) -0.0038 0.0011 -3.5805 0.0004 

Ефект для кожного року Так 

Ефект для кожної країн Так 

Джерело: розраховано автором. 

 

Якщо проаналізувати всю вибірку в цілому, то було отримано 

статистично значуще на рівні 90% порогове значення 191%. За таких умов, 

модель є адекватною, а коефіцієнт R2 становить 0,2. Результати оцінки 

коефіцієнтів регресії наведені у табл. 5.7. Бачимо, що збільшення 

співвідношення зовнішнього боргу до експорту на 1% за умов перевищення 

порогового значення веде до падіння економіки в середньому на 0,0012%, а на 

рівні, нижчому за пороговий – до росту економіки на 0,0034%.  
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Таблиця 5.7  

Результати оцінки регресії для всієї вибірки країн та порогового 

значення 191% 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

log(income(-1)) -0.5452 0.3071 -1.7753 0.0761 

exp_vol 0.0626 0.0080 7.8122 0.0000 

inv 0.0587 0.0130 4.5342 0.0000 

openness 0.0172 0.0059 2.9340 0.0034 

d_z(d>d*) -0.0013 0.0008 -1.6487 0.0995 

d_z(d<d*) 0.0034 0.0020 1.6839 0.0925 

Ефект для кожного року Так 

Ефект для кожної країн Так 

Джерело: розраховано автором. 

 

Таким чином, країни учасниці HIPC, зменшуючи зовнішній борг до 

порогового значення 166% в еквіваленті до експорту, зможуть забезпечити 

найбільше економічне зростання. Для моделі на всій вибірці спостерігається 

аналогічна ситуація, за якої найбільший економічний ріст забезпечує 

зовнішній борг на рівні, нижчому за 191% до експорту. Отже, загалом знайдені 

порогові значення є статистично значущі, а значить, має місце наступна 

рекомендація, що є досить близькою до рекомендації МВФ: для забезпечення 

найбільшого економічного зростання країнам, що розвиваються, необхідно 

утримувати накопичення зовнішнього боргу в межах 191% до експорту. 

На наступному кроці проведемо оцінку рівняння (4) для кожної боргової 

змінної для України. В даному випадку з теоретичної точки зору, коефіцієнт 

при квадраті боргової змінної буде від’ємним, а при змінній, що входить у 

першій степені, буде додатнім. В такому випадку буде існувати спадний ефект 

боргу на економічне зростання: до певної межі ріст боргу буде 
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пришвидшувати темпи економічного зростання, а після цієї межі – 

сповільнювати їх. 

Найбільш адекватною регресією була модель, де в якості боргової змінної 

було обрано співвідношення зовнішнього боргу до ВВП. Оскільки p-value F-

статистики менше за 0,05, то модель можна вважати адекватною, а 2 0,81R =  

говорить про високу значущість моделі. Після позбавлення від 

гетероскедастичності та автокореляції, отримаємо наступні оцінки 

коефіцієнтів моделі за допомогою узагальненого методу найменших квадратів 

у табл. 5.8. 

 

Таблиця 5.8  

Результати оцінки регресії з квадратичною функціональною залежністю 

співвідношення боргу до ВВП для України 

Коефіцієнти Оцінка Std.Error t-value Pr(>|t|) 

log(income(-1)) -6.4350 1.1675 -5.5116 0.0000 

exp_vol 0.1255 0.0706 1.7782 0.0923 

inv 0.7655 0.2817 2.7170 0.0141 

d 0.8936 0.1011 8.8349 0.0000 

d^2 -0.0051 0.0007 -6.8188 0.0000 

Джерело: розраховано автором. 

 

Бачимо, що всі коефіцієнти є значущими та мають очікувані з теоретичної 

точки зору знаки: ріст експорту, інвестиції, мають додатне значення, а лагове 

значення ВВП на душу населення – від’ємне. Щодо боргової змінної, то 

емпіричні оцінки підтверджують теоретичні припущення. Знайдена критична 

межа, після якої ефект боргу починає зменшуватись, складає 87.73%.  

Таким чином, для розвинутих країн було встановлено, що порогове 

значення співвідношення боргу до ВВП, після якого відбувається 

сповільнення економічного росту країни, складає 65-70%. Цей результат 
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підтверджує рекомендації МВФ щодо значення відповідного показника для 

більшості країн. До того ж було показано, що саме стабільний борг нижче 

порогового значення забезпечує найбільше економічне зростання. В більшості 

розвинутих країн у кризовий та посткризовий період вплив боргу на ріст 

економіки зменшився, навіть за умов стабільного низького рівня державного 

боргу. З цього аналізу загалом можна зробити висновок, що уряд розвинутих 

країн повинен втримувати співвідношення боргу до ВВП в межах 65-70%, 

забезпечуючи таким чином найбільше економічне зростання [204]. 

Для країн, що розвиваються, було встановлено, що найбільш важливим є 

дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання. З усіх 

показників, які характеризують боргову безпеку країни, в даному досліджені 

статистично значущим було виявлено тільки порогове значення 

співвідношення зовнішнього боргу до обсягів експорту товарів та послуг. Так, 

відповідні порогові значення цього показника становлять 166% для країн 

HIPC, 167% та 350% для країн, що не є учасниками ініціативи HIPC та 191% 

для загальної вибірки. Загалом, для всіх країн в сукупності та для кожної 

вибірки окремо було встановлено, що найбільший ріст (найменше падіння) 

забезпечує такий рівень зовнішнього боргу, при якому співвідношення 

зовнішнього боргу до експорту є нижчим за менше порогове значення (166% 

для країн HIPC, 167% для країн не HIPC, та 191% для всієї вибірки країн). 

Також було знайдено відповідні прирости (падіння) економіки при зміні 

співвідношень боргу змінних на 1%. Загалом, знайдені порогові значення є 

статистично значущі, а отже, має місце наступна рекомендація, що є досить 

близькою до рекомендацій МВФ: для забезпечення найбільшого економічного 

зростання країнам, що розвиваються, необхідно утримувати накопичення 

зовнішнього боргу в межах 191% до експорту. 

Для України було показано, що перевищення співвідношення 

зовнішнього боргу до ВВП порогу у 88% веде до спадного ефекту на 

економічне зростання. Це може бути важливо в контексті формування 

майбутньої боргової політики та приведення обсягу боргу до такої норми, що 
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забезпечить максимальний ріст української економіки. 

У подальшому дослідженні розглянемо модель взаємовпливу інфляції 

( INFL ), довгострокової ставки за ОВДП ( RATE ) державного боргу у 

відсотках від ВВП ( _GOV DEBT
GDP

), структуру якої було запропоновано 

італійськими економістами [416]. Науковці дослідили взаємовплив обраних 

показників для економічних систем США, Німеччини та Італії. Результати 

досліджень показали, що зростання боргу на 1% призводить до збільшення 

відсоткової ставки на 7% для Німеччини та 9% Італії. США показали реакцію 

у вигляді 13%. Шоки відсоткової ставки призводять до зменшення обсягів 

державних зобов’язань та зростання інфляції для США та Німеччини. Приклад 

Італії показує, що в результаті зростання відсоткової ставки, обсяги 

державного боргу збільшуються в довгостроковому періоді та підвищується 

рівень інфляції. Інфляційні шоки супроводжуються незначним зменшенням 

обсягів державного боргу та майже не впливають на відсоткову ставку для всіх 

досліджуваних країн.  

Для українських даних модель має вигляд (у дужках вказана стандартна 

похибка для коефіцієнтів; вхідні дані – стаціонарні): 
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Для вітчизняної економіки зростання відсоткової ставки на 1% за 

державними запозиченнями сприяють нарощування державного боргу на 
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0,24% від ВВП у наступному періоді, та ще додатково на 0,006% через 2 

квартали. Не менш важливою змінною для формування боргу виступає сам 

його обсяг. Зокрема зростання відношення боргу до ВВП на 1% призводить до 

його зростання на 0,008% через один квартал та 0,57% через 2 квартали. Також 

зростання інфляції на 1% збільшує частку боргу у ВВП на 1,47% через квартал 

та 0,006% через 2 квартали.  

Друге рівняння моделі вказує, що зростання частки боргу у ВВП на 1% 

призводить до зростання ставки відсотку на 0,05% та 0,06% через один та два 

квартали відповідно. У цьому ж напрямі впливає і зростання інфляції: 

додатковий 1% зростання цін призводить до зростання ставки відсотку на 

0,067% через один квартал та 0,16% через два квартали. Проте, зростання 

самої ставки на 1% приводить до її падіння на 0,12% через один квартал та 

додатково 0,028% через 2 квартали.  

Третє рівняння показує, що вплив частки боргу у ВВП на зростання цін є 

неоднозначним. Зростання частки боргу від ВВП на 1% через 1 квартал знижує 

інфляцію на 0,02%, а потім, через два квартали, підвищує на 0,04%. В цілому, 

вплив державного боргу в короткостроковому періоді є помірно 

стимулюючим інфляцію. Така ж неоднозначна картина з аналізом впливу 

інфляції у попередні періоди. Якщо ціни зростають на 1%, то це призводить 

до подальшого зростання цін на 0.44% через один квартал, але подальшого 

зниження через два квартали на 0,04%. Лише вплив зростання на 1% 

відсоткової ставки є однозначним: воно призводить до подальшого зростання 

ставки приблизно по 0,1% через один та два квартали. 

Імпульсний відгук інфляції характеризується зростанням до 0,9% в 

першому періоді та поступовим спадом в наступних періодах (рис. 5.13). 

Варто зауважити, що Україна підтверджує позитивний ефект фіскального 

шоку на зростання рівня відсоткової ставки. Для України спостерігаємо 

коливання в межах 1%. 

Для підтвердження даних результатів розглянемо розклад дисперсії 

досліджуваних змінних (рис. 5.14-5.16). Основним важелем впливу (88%) на 
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динаміку державного боргу є обсяги зростання державного боргу в попередніх 

періодах. В межах 4-6 % коливання визначаються відсотковою ставкою та 

інфляцією. 

Коливання відсоткової ставки майже не визначаються змінами інфляції та 

на 20% залежать від шоків державного боргу, при чому в довгостроковому 

періоді даний вплив збільшується. Коливання інфляції зумовлюються змінами 

обсягу державного боргу в середньому на 19%. 

Розглянемо запропоновану модель для країн Європейського Союзу в 

цілому. Для визначення впливу взаємодії фіскальної та монетарної політики у 

галузі управління державним боргом було побудовано векторну авторегресію 

на основі статистичних квартальних даних за період 2000-2015 роки:  
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Побудована модель є адекватною, доведена залежність між факторами 

моделі за допомогою тесту Гренджера, ряди даних є стаціонарними 

процесами. 
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Рис. 5.13. Імпульсні відгуки взаємодії інфляції, ставки за ОВДП й державного боргу до ВВП України.  

Джерело: побудовано автором.  
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Рис. 5.14. Розклад дисперсії змінної державного боргу до ВВП України 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Рис. 5.15. Розклад дисперсії змінної відсоткова ставка Україна 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 5.16. Розклад дисперсії змінної інфляція Україна 

Джерело: побудовано автором. 

 

Крім цього, існує чіткий зв’язок між обсягами державного боргу та 

ставкою рефінансування ( _R RATE ). 
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Дослідження впливу державного боргу на ставку рефінансування в 

Україні підтвердили відсутність зв’язку між даними показниками, що свідчить 

про незбалансованість монетарної та фіскальної політик.  

Розглянемо особливості взаємодії фіскальної та монетарної політики в 

сфері управління державним боргом (рис. 5.17). При зростанні державного 

боргу спостерігається короткострокове зменшення інфляції, в 

довгостроковому вплив державного боргу на інфляцію затухає, при цьому 

підвищується відсоткова ставка за борговими зобов’язаннями в 

короткостроковій перспективі, в наступних періодах відсоткова ставка 

поступово зменшується. При зростанні інфляції на 1 % в першому періоді 

зростає відсоткова ставка на 0,2%, в подальших періодах вплив зменшується. 
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Для підтвердження даних залежності розглянемо розклад дисперсії 

змінних моделі (рис. 5.18-5.20). Основним важелем впливу (70-80%) на 

динаміку державного боргу є обсяги зростання державного боргу в попередніх 

періодах. В межах 15 % коливання визначаються інфляцією, при чому частка 

впливу інфляції в довгостроковому періоді зростає. 15% коливань забезпечує 

зміна відсоткової ставки за борговими зобов’язаннями. 

Коливання відсоткової ставки забезпечується за рахунок зміни рівня 

інфляції на 29-33%, при чому в довгострокові й перспективі вплив слабшає. 

Державний борг зумовлює коливання відсоткової ставки на рівні 9-13% з 

посиленим ефектом в довгострокових періодах. 

Основним важелем впливу на інфляцію є обсяги зростання інфляції в 

попередніх періодах (85%). 

Отже, у країнах ЄС існує чітка взаємодія між діяльністю монетарної та 

фіскальної політик. Розглянутий аспект управління державного боргу показав, 

що зростання державного боргу призводить до зростання відсоткової ставки. 

Інфляційні шоки відображають короткострокову дію на розмір державного 

боргу та майже не чинять впливу на рівень відсоткової ставки. 

Таким чином, дефіцит бюджету та нарощування державного боргу в 

Україні мають негативний вплив на зростання ВВП. Позитивний вплив на 

зростання ВВП спричинює зростання сальдо рахунку поточних операцій рівня 

заощаджень. Варто зауважити, що у порівнянні з Україною для країн ЄС 

боргові зобов’язання стимулюють розвиток економіки. Аналіз динамічних 

ефектів підтвердив довгостроковий вплив державного боргу на зростання 

ВВП в країнах ЄС. Основним джерелом покриття дефіциту держаного 

бюджету є залучення державних позик.  
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Рис. 5.17. Імпульсні відгуки взаємодії інфляції, ставки за державним боргом й державного боргу до ВВП Європи.  

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 5.18. Розклад дисперсії змінної державного боргу до ВВП ЄС. 

Джерело: побудовано автором. 

 
Рис. 5.19. Розклад дисперсії змінної відсоткова ставка ЄС 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 5.20. Розклад дисперсії змінної інфляція ЄС 

Джерело: побудовано автором. 
 

Отримані результати оцінки моделі для ЄС є протилежними до 

результатів моделювання за статистичними даними України. Це пояснюється 

розвиненістю та відносною стабільністю кредитної політики Європи, стійким 

рівнем обігової готівки та низькою ставкою за наданими кредити. 

В той же час слід відзначити, що майже всі країни світу досить суттєво 

пов’язані з економікою однієї країни – США. Це пояснюється значною 

економічною потужністю цієї країни, її надзвичайно високим приватним 

попитом, що дає можливість іншим країнам нарощувати виробництво на 

експорт, ключовою роллю долара США при торговельних розрахунках та 

створенні валютних резервів. Також, у сучасному світі все більшу роль грають 

спекулятивні операції, які у своїй переважній більшості здійснюються саме у 

доларах США.  

Очевидно, що будь-яка зміна ситуації в економіці США призводить до 

реакції на фінансових ринках всього світу. Внаслідок надзвичайно високої 

мобільності спекулятивних капіталів відповідні зміни спостерігаються майже 

в усіх країнах, але з різними наслідками. 
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Як зазначав Р. Дорнбуш, у світовій практиці відсутні приклади успішного 

контролю над відпливом ресурсів за кордон, а тому державні зусилля мають 

спрямовуватися на мінімізацію саме причин відтоку капіталу [327]. Слід 

зазначити, що до цього часу ситуація фактично не змінилася: на всі протидії 

держави спекулянти знаходять нові способи виводу капіталів з потрібних 

ринків. Таким чином, при незмінній світовій фінансовій системі залишається 

лише прогнозувати такі відтоки капіталу, а також знаходити причини таких 

дій. 

Враховуючи все вище наведене, стає необхідним розглянути модель 

впливу основних параметрів трансмісійного механізму на макроекономічну 

стабільність України з урахуванням зовнішнього впливу. Для моделі було 

обрано 5 змінних, що характеризують саму економічну політику в Україні, а 

також її наслідки на макроекономічну стабільність: 

1. CPI_UKR – індекс споживчих цін (рівень на 1.01.2002 =100); 

2. R_UKR – середньозважена ставка за всіма інструментами за даними 

НБУ, %; 

3. GDP_REAL_UKR – рівень ВВП України, нормований на індекс 

споживчих цін, млн. грн. у цінах на 1.01.2002;  

4. EX_RATE – обмінний курс національної валюти, грн. за 100 дол. 

США. 

Для визначення зовнішнього впливу до моделі було включено два 

екзогенні показники [502]: 

1. R_US – базову ставку відсотку ФРС США, %; 

2. GDP_US – рівень ВВП США, млрд. дол. 

Оскільки наведені вище змінні не мають статистично значимої залежності 

у одному періоді, було необхідно вибрати модель, що дозволяла б 

проаналізувати динамічні залежності між ними. Такий інструментарій був 

вибраний у вигляді VAR-моделі, до якої включено дані у квартальній 

структурі з першого кварталу 2010 року по другий квартал 2018 року. Вибір 
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початкового року пояснюється тим, що дані по ВВП України без урахування 

окупованих територій існують лише з 2010 року.  

Загальний вигляд моделі можна представити наступним чином: 

( ) ( )t t t tY A L Y B L X= + + ε , 

де 

tY  – вектор ендогенних змінних системи; 

tX  – вектор екзогенних змінних системи; 

( ) ( ),A L B L  – матричні поліноми; 

L  – лаговий оператор; 

tε  – вектор збурень рівнянь моделі. 

Через значний рівень сезонності у рядах, що характеризують українську 

економіку, було вирішено провести сезонне коригування рядів за допомогою 

стандартної процедури Census X12. Внаслідок цього були створені змінні: 

GDP_REAL_UKR_SA та R_UKR_SA. Результати такої обробки наведено на 

рис. 5.21-5.22. 

Для подальшої роботи з даними треба було визначити стаціонарність 

розглянутих рядів. Тестування проводилося за допомогою групового ADF-

тесту, результати якого показні у табл. 5.9. 

Таким чином, у моделі необхідно використовувати всі змінні у перших 

різницях за виключенням ставки відсотку США, для якої слід брати дві 

різниці.  

Використання критерію визначення довжини лагу показало, що у моделі 

доцільно використовувати лише один лаг (табл. 5.10). Це означає, що вплив 

параметрів моделі буде короткостроковим, статистично значимим лише 

протягом одного кварталу.  
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Рис. 5.21. Динаміка показника ВВП України у постійних цінах (1.01.2002=100) 

після видалення сезонності процедурою Census Х12. 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 5.22. Динаміка показника ставка відсотку України у постійних цінах 

(1.01.2002=100) після видалення сезонності процедурою Census X12. 

Джерело: побудовано автором. 
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Таблиця 5.9 

Результати тестування на стаціонарність змінних моделі 

Ряд даних t-статистика Р-значення 

Тестування номінальних значень 

GDP_REAL_UKR_SA -2.7755  0.0738 

GDP_US  1.5112  0.9990 

R_US  3.8723  0.9999 

R_UKR_SA -0.7473  0.8206 

EX_RATE  0.1476  0.9647 

CPI_UKR_PRICE  0.1795  0.9669 

Тестування перших різниць 

D(GDP_REAL_UKR_SA) -3.2442  0.0265* 

D(GDP_US) -5.0312  0.0003* 

D(R_US)  1.5246  0.9989 

D(R_UKR_SA) -4.1430  0.0029* 

D(EX_RATE) -5.4627  0.0001* 

D(CPI_UKR_PRICE) -3.0491  0.0410* 

Тестування других різниць 

D(GDP_REAL_UKR_SA,2) -8.1525  0.0000* 

D(GDP_US,2) -7.8723  0.0000* 

D(R_US,2) -6.1047  0.0000* 

D(R_UKR_SA,2) -4.8207  0.0006* 

D(EX_RATE,2) -7.5974  0.0000* 

D(CPI_UKR_PRICE,2) -5.6642  0.0001* 

* змінна стаціонарна з рівнем надійності 95%. 

Джерело: розраховано автором 
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 Таблиця 5.10 

Визначення кількості лагів у моделі 

 Лаг LR FPE AIC SC HQ 

0 –  304227.2  21.13640  21.56834  21.26484 

1  30.05341*  144486.3*  20.37195*  21.23584*  20.62883* 

2  8.244833  188410.8  20.58057  21.87641  20.96589 

3  7.231531  255600.4  20.76513  22.49292  21.27889 

4  3.523915  464847.9  21.13814  23.29787  21.78034 

5  9.294901  482493.9  20.77204  23.36371  21.54268 

6  5.958123  732130.4  20.44569  23.46931  21.34477 

* вказує кількість лагів відповідно до критерію (кожне тестування на рівні 

5%): LR: LR – тест, FPE: остаточна помилка прогнозування, AIC: 

інформаційний критерій Акайке, SC: інформаційний критерій Шварца, HQ – 

інформаційний критерій Ханнана-Куінна. 

Джерело: розраховано автором 
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Повна статистика оцінки моделі наведена у табл. 5.11. 
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Таблиця 5.11 

Результати оцінки моделі 
Показники D(GDP_REAL_UKR_SA) D(CPI_UKR_PRICE) D(R_UKR_SA) 
D(GDP_REAL_UKR_SA(-

1)) 
 0.680961 -0.239432 -0.000421 

S.E.  (0.24020)  (0.07474)  (0.00530) 
t-статистика [ 2.83495] [-3.20351] [-0.07942] 

D(CPI_UKR_PRICE(-1))  0.536261  0.218846 -0.004900 
S.E.  (0.53011)  (0.16495)  (0.01171) 

t-статистика [ 1.01161] [ 1.32677] [-0.41856] 
D(R_UKR_SA(-1))  9.948242 -10.60287  0.258307 

S.E.  (8.54888)  (2.66004)  (0.18881) 
t-статистика [ 1.16369] [-3.98598] [ 1.36810] 

C -0.833367  6.320234 -0.497733 
S.E.  (16.9341)  (5.26917)  (0.37400) 

t-статистика [-0.04921] [ 1.19948] [-1.33084] 
D(GDP_US) -0.003891  0.018838  0.002592 

S.E.  (0.08311)  (0.02586)  (0.00184) 
t-статистика [-0.04681] [ 0.72840] [ 1.41221] 
D(R_US,2) -10.78306  45.40412  1.236217 

S.E.  (123.149)  (38.3187)  (2.71982) 
t-статистика [-0.08756] [ 1.18491] [ 0.45452] 

 R-squared  0.272919  0.611701  0.156307 
 Adj. R-squared  0.133096  0.537028 -0.005941 
 Sum sq. resids  37462.40  3627.049  18.27309 
 S.E. equation  37.95868  11.81109  0.838338 
 F-statistic  1.951886  8.191740  0.963381 
 Log likelihood -158.4517 -121.0931 -36.44113 
 Akaike AIC  10.27823  7.943316  2.652570 
 Schwarz SC  10.55306  8.218141  2.927396 
 Mean dependent  8.771777  12.65074 -0.153294 
 S.D. dependent  40.76858  17.35852  0.835859 
 Determinant resid covariance (dof adj.)  71688.99  
 Determinant resid covariance  38452.32  
 Log likelihood -305.1329  
 Akaike information criterion  20.19581  
 Schwarz criterion  21.02028  

Джерело: складено автором 

 

Як бачимо, модель показує позитивний вплив зростання реального ВВП 

на подальше зростання економіки. Також позитивний ефект має, принаймні у 

короткостроковій перспектив, ефект зростання цін. Як не дивно, приріст 

відсоткової ставки має позитивний вплив на зростання економіки. Однак 

вплив змін у економіці США має зовсім інший характер. Зокрема, зростання 
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ставки відсотку у США має помірний негативний вплив на зростання 

економіки України. Очевидно, що це пов’язано з бажанням виводу 

спекулятивних грошей з економік країн, що розвиваються. Також негативний 

вплив має приріст ВВП США, що пояснюється тим, що в разі поліпшення 

економічної ситуації у цій країні, основні інвестиції спрямовуються саме туди, 

а не ринки країн, що розвиваються.  

Друге рівняння підтверджує тезу про імпортовану інфляцію в нашій 

країні. Зокрема, зростання ставки відсотку США, що в цілому відповідає 

інфляційним очікуванням, призводить до зростання цін в Україні. Таким 

чином, в нашій країні інфляція має декілька впливів: з одного боку зменшення 

нормалізованого ВВП призводить до зростання цін, з іншого – є певна 

інертність у зміні цін, а з –зовні є сильний вплив розвитку економіки США, як 

на рівні зростання ВВП, так і на рівні зростання ставки відсотку. Єдиним 

механізмом стримування інфляції в такому разі, відповідно до моделі, 

залишається ставка відсотку в Україні, зростання якої стимулює зменшення 

цін. Однак вплив ставки у порівнянні і з іншими факторами залишається вкрай 

обмеженим.  

Сама ставка відсотку в Україні суттєво залежить від економіки США. 

Зокрема збільшення приросту ставки відсотку у США на 0,25% призводить до 

зростання ринкових ставок в Україні на 0,31%. Слід зауважити, що також 

сприяють зростанню ставок зростання економіки США, попередні підвищення 

ставок.  

Для оцінки трансмісійного механізму використаємо імпульсний аналіз з 

шоком у одне стандартне відхилення для розглянутих інструментів. На рис. 

5.23 зображено графіки імпульсних функцій для даної моделі.  

Як бачимо, українська економіка має значну інертність економічного 

зростання. Зокрема, якщо спостерігається приріст реального ВВП, то його 

ефект буде відчуватися ще 4 квартали для самого ВВП, 5 кварталів – для 

приросту цін, та 2 квартали для ставки відсотку.  
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Рис. 5.23. Імпульсні функції для моделі.  

Джерело: розраховано автором 
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Приріст цін має обмежений вплив на розглянуті змінні. Ефект зростання 

цін вичерпується, як правило через 1-2 квартали. В той же час зміни ставки 

відсотку має досить сильний вплив, який досягає максимуму у другому 

кварталі після відповідного шоку, після чого він сходить нанівець.  

Якщо ж просумувати розглянутий вплив за всі квартали (табл. 5.12), то 

можна зазначити, що шок зростання реального ВВП призводить до позитивної 

подальшого зростання на рівні, що перевищує розмір шоку приблизно у 67 

разів, шок індексу цін сприяє зростанню реального ВВП приблизно у 13 разів 

більше шоку, в шок ставки відсотку у перші квартали має позитивний ефект 

до 10 разів, який потім зменшується лише до 6. В той же час шоки зростання 

ВВП та зміни ставки відсотку мають негативний вплив на зростання цін на 

рівні 26 та 17 разів відповідно. А ось шок інфляції створює сплеск до 10 разів 

у другому кварталі, після чого економіка абсорбує його до рівня 6 разів. В той 

же шок ВВП та цін фактично не має реального впливу на ставку відсотку: 

визначальним є шок самої ставки.  

Декомпозиція дисперсії прогнозу помилок показує (рис. 5.24), що 

найбільший вплив на рівень зростання реального ВВП має сам цей показник 

на рівні близько 94%. Іншими словами, індекс цін та зміна ставки наразі мають 

достатньо малий вплив (на рівні 2-3%). 

В свою чергу дисперсія зміни цін (рис. 5.25) на 40% визначається 

дисперсією зміни реального ВВП. Дисперсія зміни цін в країні суттєво впливає 

лише в першому кварталі (близько 60%), після чого цей вплив падає до 

приблизно 25%. З другого кварталу дисперсія зміни ставки починає 

відігравати свою роль на рівні біля 30%. 

Нарешті дисперсія зміни стави відсотку (рис. 5.26) фактично повністю 

визначається самим показником. Лише близько 10% продукується внаслідок 

зміни реального ВВП. 
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Таблиця 5.12 

Накопичена реакція на шок у 1 стандартне відхилення за Чолеським 

Накопичена реакція змінної D(GDP_REAL_UKR_SA) на 
Період D(GDP_REAL_UKR_SA) D(CPI_UKR_PRICE) D(R_UKR_SA) 

 1 37,96 0,00 0,00 
 2 56,85 5,77 7,78 
 3 65,06 10,03 10,64 
 4 67,79 12,29 10,35 
 5 68,11 13,24 9,11 
 6 67,66 13,51 7,94 
 7 67,11 13,51 7,14 
 8 66,71 13,42 6,70 
 9 66,48 13,34 6,50 

 10 66,36 13,28 6,43 
Накопичена реакція змінної D(CPI_UKR_PRICE) на 

Період D(GDP_REAL_UKR_SA) D(CPI_UKR_PRICE) D(R_UKR_SA) 
 1 -7,62 9,02 0,00 
 2 -15,32 10,00 -8,29 
 3 -20,97 9,05 -14,11 
 4 -24,34 7,95 -17,01 
 5 -26,03 7,17 -18,11 
 6 -26,72 6,73 -18,35 
 7 -26,91 6,52 -18,26 
 8 -26,90 6,44 -18,10 
 9 -26,83 6,43 -17,97 

 10 -26,77 6,43 -17,89 
Накопичена реакція змінної D(R_UKR_SA) на 

Період D(GDP_REAL_UKR_SA) D(CPI_UKR_PRICE) D(R_UKR_SA) 
 1 -0,29 0,09 0,78 
 2 -0,34 0,07 0,98 
 3 -0,32 0,06 1,07 
 4 -0,30 0,06 1,12 
 5 -0,27 0,07 1,15 
 6 -0,26 0,07 1,16 
 7 -0,25 0,07 1,17 
 8 -0,25 0,07 1,17 
 9 -0,25 0,08 1,17 

 10 -0,25 0,08 1,17 
Джерело: складено автором 
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Рис. 5.24. Декомпозиція дисперсії змінної D(GDP_REAL_UKR_SA). 

Джерело: розраховано автором. 

 
Рис. 5.25. Декомпозиція дисперсії змінної D(CPI_UKR_PRICE). 

Джерело: розраховано автором. 
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Рис. 5.26. Декомпозиція дисперсії змінної D(R_UKR_SA). 

Джерело: розраховано автором 

 

В той же час, слід зазначити, що в останні роки значно посилився вплив 

монетарної політики на макроекономічні показники, хоча він ще залишається 

недостатньо ефективним. Слабкі наслідки шоків у валютній політиці свідчать 

про високий рівень доларизації всієї економіки, що знижує ефективність 

монетарної політики. 

Дослідження показало, що вплив базової ставки ФРС є суттєвим для 

майже всіх розглянутих змінних, що підтверджує високу інтегрованість 

України до світової економіки. На жаль, така інтеграція не завжди є 

безпечною, а тому Україні необхідно продумати стратегію захисту від дій 

спекулятивного капіталу, наприклад, за допомогою податку на фінансові 

трансакції. Незважаючи на можливі негативні наслідки такого податку, це має 

значно підсилити стабільність всієї фінансової системи країни, а також 

пом’якшити негативні зовнішні впливи. 

Таким чином, перед Україною наразі стоїть багато завдань, що мають 

стимулювати зміцнення її економічної безпеки. Для її вирішення має бути 
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розроблена та прийнята відповідна стратегія розвитку, що буде діяти на всіх 

рівнях. Зокрема, слід прийняти:  

• бюджетну стратегію [19], що буде направлена на стимулювання 

економічної безпеки, підвищення конкурентоспроможності держави, 

вирівнювання її економічного, політичного, соціального розвитку з 

усіма сусідами та країнами світу; 

• монетарну стратегію, у якій будуть чітко та прозоро зазначені способи 

синхронізації з податково-бюджетною політикою, що підвищить 

ефективність дії як уряду, так і Національного банку України [217]; 

• стратегію науково-технічної діяльності, що має суттєво оптимізувати 

витрати на освіту та науку при підвищенні їх ефективності [50]. Така 

стратегія має відповідати на питання, як збільшити конкуренцію не 

тільки в освітні сфері, але й на ринку праці в цілому. На жаль, складна 

економічна ситуація, технологічна відсталість, інертність економіки 

пояснюється значними перекосами у створенні ресурсно-залежного 

виробництва. Але частина факторів викликана іншими причинами: 

велика корупція, значна тінізація економіки, сировинна-експортна 

модель економіки, за якої підприємства слабо зацікавлені в унікальних 

спеціалістах, слабка інтеграція до європейських ринків. Внаслідок цього 

була сформована економіка з вкрай низькою оплатою праці, яка не 

стимулювала введення автоматизації виробництва, економії праці, 

підвищення її кваліфікації тощо. Окрім очевидних проблем з 

наповненням бюджету країни, були створені передумови до загального 

падіння рівня вищої освіти, девальвації отриманих знань та навичок, 

створення системи, за якої переважній більшості університетів стало не 

вигідно боротися за якість вищої освіти в Україні. Незважаючи на 

усвідомлення цієї проблеми на найвищому рівні керівництва, існуючі 

економічні передумови не стимулюють більшість університетів змінити 
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акценти власної роботи. На жаль, це пов’язано з тим, що вони 

пристосовуються до існуючого ринку праці в Україні, який поки не 

потребує фахівців нового рівня. Тому більшість змін у вищій освіті 

будуть виключно косметичними, поки не реформується ринок праці в 

країні, поки на ньому не з’явиться реальна конкуренція; 

• стратегію медичного забезпечення, яка не просто проведе реформу 

галузі, але й поставить за мету досягнення показників по тривалості 

життя, народжуваності та умовах доступу до медичних послуг 

відповідно до розвинутих країн світу; 

• стратегію забезпечення ресурсної безпеки країни, яка має не тільки чітко 

визначити, як суттєво знизити залежність України від постачання 

енергоресурсів з інших країн, а як за допомогою нових технологій стати 

експортером енергії. Зокрема, відносно низька щільність населення в 

Україні дає всі підстави для достатньо дешевого впровадження 

технологій з виробництва енергії з відновлювальних джерел. Нова 

стратегія має давати відповідь, як від країни, що характеризується 

величезними сміттєзвалищами, стати 100% переробником сміття у 

енергію, як зменшити витрати при передачі енергії принаймні до 

європейського рівня;  

• стратегію підвищення інформатизації країни, що створить прозорі та 

швидкі відносини між населенням та владою, унеможливить корупцію 

на всіх рівнях; 

• стратегію розбудови інфраструктури країни, що поліпшить логістику, 

усуне проблеми у річковій та портовій інфраструктурі, збільшить 

мобільність як вантажів, так і пасажирів, сприятиме розвитку туризму; 

• стратегію розвитку українського села [17] та його перетворення до 

поселень з міською інфраструктурою та відповідним рівнем якості 

життя. 

Якщо Україна хоче досягнути рівня економічної безпеки розвинутих 

країн, то наведені кроки потрібно робити якнайшвидше, адже, як показало 
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дослідження, кожний рік наша держава поступається світовим державам, що 

погіршує її конкурентоспроможність.  

Висновки до розділу 5 

На основі загальновідомої виробничої функції Кобба-Дугласа за 

допомогою економетричного аналізу були визначені точки Лаффера для 3 

найважливіших видів податків за останні 22 роки. Проведені розрахунки 

показують, що максимальні збори до бюджету мають бути при ставці ПДВ 

13,78% від рівня ВВП.  

Аналіз показує, що дефіцит бюджету та нарощування державного боргу 

мають негативний вплив на зростання ВВП: при зростанні державного боргу 

від ВВП на 1 відсотковий пункт обсяг ВВП зменшується на 1,37 відсотковий 

пункт, зростання дефіциту бюджету на 1% від ВВП спричинює зменшення 

ВВП до 11,62 відсоткового пункту. Позитивний вплив на зростання ВВП 

спричинює зростання сальдо рахунку поточних операцій (+1,87% зростання 

ВВП), рівня заощаджень (+1,82%). При постійній динаміці зменшення 

кількості населення його зростання спричинює значне збільшення обсягів 

ВВП. Для України було показано, що перевищення співвідношення 

зовнішнього боргу до ВВП порогу у 88% веде до спадного ефекту на 

економічне зростання. 

Для вітчизняної економіки зростання відсоткової ставки на 1% за 

державними запозиченнями сприяють нарощування державного боргу на 

0,24% від ВВП у наступному періоді, та ще додатково на 0,006% через 2 

квартали. Не менш важливою змінною для формування боргу виступає сам 

його обсяг. Зокрема зростання відношення боргу до ВВП на 1% призводить до 

його зростання на 0,008% через один квартал та 0,57% через 2 квартали. Також 

зростання інфляції на 1% збільшує частку боргу у ВВП на 1,47% через квартал 

та 0,006% через 2 квартали.  
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Вплив частки боргу у ВВП на зростання цін є неоднозначним. Зростання 

частки боргу від ВВП на 1% через 1 квартал знижує інфляцію на 0,02%, а 

потім, через два квартали, підвищує на 0,04%. В цілому, вплив державного 

боргу в короткостроковому періоді є помірно стимулюючим інфляцію. Така ж 

неоднозначна картина з аналізом впливу інфляції у попередні періоди. Якщо 

ціни зростають на 1%, то це призводить до подальшого зростання цін на 0.44% 

через один квартал, але подальшого зниження через два квартали на 0,04%. 

Лише вплив зростання на 1% відсоткової ставки є однозначним: воно 

призводить до подальшого зростання ставки приблизно по 0,1% через один та 

два квартали. 

Дослідження показали, що інфляційний шок в економіці у розмірі 1% 

спричиняє падіння ставки за кредитами 0,32% через один квартал та 0,30% 

через два квартали. В той же час паління ставки на 1% спричиняє зростання 

інфляції через один квартал на 0,46%, а через два квартали – на 0,06%. Перехід 

НБУ на інфляційне таргетування у 2014 році значно підвищив роль ставки 

рефінансування, від якої залежать всі інші банківські ставки. Сама ставка 

відсотку в Україні суттєво залежить від економіки США. Зокрема збільшення 

приросту ставки відсотку у США на 0,25% призводить до зростання ринкових 

ставок в Україні на 0,31%. Слід зауважити, що також сприяють зростанню 

ставок зростання економіки США, попередні підвищення ставок.  

Наукові результати, відображені у п’ятому розділі, опубліковано у працях 

автора [48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 166, 169, 176, 177, 

196, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 245, 476, 481]. 
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Висновки 
У дисертації здійснено вирішення важливої для економіки України 

наукової проблеми, що полягає у розробці теоретичних і методологічних засад 

дослідження та побудови комплексу економіко-математичних моделей для 

аналізу економічної безпеки держави, що обумовлюють наступні висновки.  

1. Показано, що поняття економічної безпеки у тому чи іншому вигляді 

існувало з давніх часів, проте, його трактування та можливості держави 

регулювати її рівень суттєво змінювалися. У сучасному світі 

економічну безпеку не можна тлумачити стосовно якогось одного 

суб’єкта чи окремої держави, оскільки процеси глобалізації, відкриті 

для переміщення населення та капіталів кордони створили якісно нові 

умови, в яких суттєво поглибилась взаємозалежність між країнами, 

відбувається поступова уніфікація глобальних економічних циклів, 

зростає конкуренція між країнами на рівні податково-бюджетної та 

грошово-кредитної політики. Враховуючи це, поняття економічної 

безпеки треба трактувати виключно в контексті порівняння стану однієї 

країни з усіма іншими. Без такого зіставлення визначення економічної 

безпеки буде однобічним і некоректним.  

2. Обґрунтовано, що для забезпечення економічної безпеки важливим є 

своєчасне відповідне реагування зовнішнім викликам, які формуються 

під впливом геополітичної ситуації. Визначено, що однією з основних 

причин поточних конфліктів є зсув у ресурсному, а особливо 

енергетичному, забезпеченні. Якщо раніше основним паливом було 

вугілля, потім – нафта, то зараз – газ, і вже розпочато перехід до 

четвертого етапу, на якому пануватимуть відновлювальні джерела 

енергії. Аналіз показав, що протягом останніх років темпи зростання цін 

акцій перевищують темпи зростання цін ресурсів. Це означає, що світ 

стає більш технологічним, а отже, у багатих на ресурси країн 
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залишається дедалі менше можливостей гарантувати собі безпечне 

майбутнє.  

3. На підставі дослідження глобальних трендів, що загрожують усій 

світовій економіці, виокремлено такі найзначніші загрози: зміни 

клімату, зростання кіберзалежності людства, значне поглиблення 

розшарування за рівнем доходів, зростання поляризації суспільства, 

зростання урбанізації, старіння населення, деградація навколишнього 

середовища, наростання націоналістичних настроїв і зміна балансу в 

системах державного управління та міждержавного регулювання. Усі ці 

проблеми посилюють суперечності у відносинах між великими 

державами, провокують різноманітні конфлікти.  

4. Показано, що перед Україною постали серйозні виклики, що руйнують 

економіку: корупція, тіньова економіка, контрабанда, низька 

продуктивність праці, відсутність мотивації до роботи, міграція 

населення, зростання нерівності населення. У державі назріла потреба 

усвідомлення того, що будь-які реальні зміни можливі лише при 

створенні передумов для побудови більш справедливої економіки 

добробуту. Це особливо важливо за умов переходу до Індустрії 4.0, яка 

вже у наступному десятиріччі спричинить значне безробіття серед 

малокваліфікованих кадрів.  

5. Доведено, що найпоширеніші макроекономічні показники не завжди 

повністю та достовірно відображають стан економіки та її перспективи. 

Для удосконалення та уніфікації порівняння досягнень урядів країн 

світу має бути запропонований показник, який кількісно відображатиме 

успішність країни. Існує багато підходів до того, як саме має бути 

сформований цей показник, які складові слід включити до нього. 

Методи та інструменти, які використовувалися раніше, у сучасних 

реаліях стали не придатними. Зокрема, йдеться про різноманітні 

сигнальні підходи, визначення індикаторів економічної безпеки однієї 

країни чи одного регіону. Визначено, що моделюючи складові 



439 
 

 
 
 

економічної безпеки, недоцільно визначати безпечні межі показників у 

одній сфері за можливого одночасного погіршення в іншій, оскільки це 

призводить до спотворення результатів аналізу.  

6. Показано, що методика розрахунку індексів економічної безпеки та її 

складових може суттєво різнитися залежно від розробника методики, 

замовника розробки, наявних даних. Однак, коректний індекс 

економічної безпеки має відображати, насамперед, найпростішу модель 

економіки, в якій діють індивід чи домогосподарство, фірми та ринки 

ресурсів і товарів. Цей індекс не повинен суттєво варіюватися, якщо в 

економіці створюються нові об’єкти. З урахуванням цього розроблений 

авторський індекс економічної безпеки, що включає чотири основні 

складові: індекс ресурсної безпеки, індекс промислово-сервісної 

безпеки, індекс фінансово-макроекономічної безпеки, індекс соціальної 

безпеки. Визначено алгоритм, коректного оцінювання індексу 

економічної безпеки .  

7. Обчислено індекс економічної безпеки для 49 країн Європи на основі 

183 статистичних показників Світового банку за 1991-2016 роки. Як 

показали розрахунки, Україна значно відстає від 

середньоєвропейського рівня економічної безпеки, причому за всіма її 

складовими. Станом на 2016 рік відставання від середньоєвропейського 

рівня становило щонайменше 14%, або, приблизно, 12 років.  

8. Показано, що ступінь глобалізації світу досяг такого рівня, за якого 

криза в одній країні достатньо швидко поширюється у світі. Це вимагає 

з’ясування причин і визначення наслідків різноманітних економічних та 

фінансових кризових явищ. У роботі запропоновано економіко-

математичний механізм ідентифікації економічних циклів і визначено, 

яка група країн має високі шанси опинитися в кризі. За допомогою 

розробленого методу визначення циклічності на підставі аналізу зміни 

тренду можна класифікувати часові періоди економік різних країн світу. 
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Дослідження показало достатню схожість структури циклів країн 

Європи, що можна пояснити їх спільною економічною активністю в 

межах Європейського Союзу.  

9. Доведено, що постійне зростання нерівності доходів у світі призводить 

не тільки до розшарування, а й до соціальної агресивності, вилучення 

частини населення з виробничого процесу у легальній сфері. Така 

ситуація зумовлює розвиток тіньової економіки, корупції, гальмує 

розвиток технологічного прогресу. Як наслідок, знижується загальний 

рівень економічної безпеки. Тому запропоновано ефективні кроки 

подолання соціальних загроз за допомогою виваженої податково-

бюджетної політики, спроможної підвищити економічну безпеку 

держав. У роботі обґрунтовано, що боротьба з нерівністю доходів має 

суттєво відрізнятися залежно від поточних умов. Зокрема, країни 

Центральної Європи та Велика Британія досягли такого рівня розвитку 

та перерозподілу в економіці, що зміною продуктивності праці 

внаслідок технологічних змін вже не можна суттєво збільшити 

нерівність доходів населення. Периферійні країни, до яких належить 

Україна, через значну залежність від більших економік і недостатньо 

розвиненого механізму перерозподілу в економіці зазнають 

негативного впливу технологічних змін на рівень соціального 

розшарування.  

10. Показано, що більш заможне суспільство сприяє упровадженню більш 

розвинутих цифрових сервісів, що характеризується зростанням індексу 

DESI. Зокрема, європейські країни з високим рівнем безробіття, можуть 

збільшити DESI у найближчій перспективі за рахунок дестимуляції 

безробіття. За допомогою панельної економетричної регресії для країн 

Європейського Союзу доведено, що наразі здійснити прорив у розвитку 

цифрової економіки практично неможливо, оскільки поширення 

цифрових сервісів є важкою справою через інертність населення. Для 



441 
 

 
 
 

досягнення поточного рівня Великої Британії Україна, потребує 

щонайменше 10 років.   

11. Проведене дослідження показало, що за рахунок розширення 

Європейського Союзу, звичайно, за умови дотримання принципів його 

функціонування, можна підвищити рівень безпеки приблизно на 1,5%. 

Доведено, що відстані між країнами перестають відігравати 

визначальну роль у поширенні технологій, товарів, послуг. Визначено, 

що економічне зростання та вирівнювання умов господарювання 

нівелюють розбіжності між країнами. Зростання індексу у країнах-

сусідах достатньо значуще впливає на власну країну. Вказано, що всім 

країнам, з одного боку, вигідно мати заможних сусідів, а з іншого – 

підвищити індекс безпеки можна лише за умови значного посилення 

конкурентної боротьби.  

12. Показано, що для підвищення економічної безпеки держава має 

можливість використовувати податково-бюджетну та грошову-

кредитну політику. У роботі детально досліджені інструменти, за 

допомогою яких держава може узгодити цю політику з метою 

підвищення економічної безпеки. Зокрема виявлено, що запроваджене 

в Україні оподаткування не завжди я є оптимальним. Наприклад, 

реальне оподаткування фізичних осіб на рівні 7-8,5% ВВП виявилося 

занадто великим, що стимулювало частину населення ухилятися від 

податків. Оподаткування прибутку підприємств здійснюється за 

ефективною ставкою, нижчою за рекомендовану в дослідженні. Якщо в 

середньому цей податок приносить близько 3% ВВП, то рекомендована 

сума становить від 4 до 7%.  

13. Економіко-математичне дослідження показало негативний вплив 

зростання державного боргу та дефіциту бюджету на економіку 

України. Для економічної системи Європейського Союзу державний 

борг є фактором, що стимулює зростання ВВП, на відміну від України, 
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що свідчить про нераціональне використання боргових зобов’язань в 

наших умовах. Для розвинених країн встановлене порогове значення 

співвідношення боргу до ВВП, після якого відбувається сповільнення 

економічного зростання країни, становить 65-70%. Показано, що для 

забезпечення найбільшого економічного зростання країнам, що 

розвиваються, необхідно утримувати накопичення зовнішнього боргу в 

межах 191% експорту. Для України було показано, що перевищення 

співвідношення зовнішнього боргу до ВВП порогу у 88% призводить до 

уповільнення економічного зростання.  

14. Економіко-математичне дослідження показало, що вплив грошово-

кредитних каналів в Україні та Європейському Союзі на показники 

економічної безпеки суттєво відрізняється. Зокрема, результати аналізу 

VAR-моделі засвідчили, що в Україні у порівнянні з країнами 

Європейського Союзу зростання інфляції спричиняє загальний більший 

ефект у короткостроковому періоді на зміну ставки за кредитами. В той 

же час збільшення ставки за кредитами стимулює зростанням інфляції 

в країнах Європейського Союзу практично вдвічі сильніше, ніж в 

Україні. Подальша лібералізація ринків капіталів в Україні має сприяти 

вирівнюванню реакції фінансових ринків на відповідні шоки.   

15. Економетричне дослідження показало, що вплив базової ставки ФРС є 

суттєвим для майже всіх розглянутих для нашої країни монетарних 

показників, що підтверджує високу інтегрованість України до світової 

економіки. На жаль, така інтеграція не завжди є безпечною, а тому 

Україні необхідно продумати стратегію захисту від дій спекулятивного 

капіталу, наприклад, за допомогою податку на фінансові трансакції. 

Незважаючи на можливі негативні наслідки такого податку, це має 

значно підсилити стабільність всієї фінансової системи країни, а також 

пом’якшити негативні зовнішні впливи.  

16. Запропоновано для збільшення рівня економічної безпеки зробити 

акцент на ролі людини у державі, зосередити увагу на можливостях її 
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всебічного розвитку. За умов деградації населення, систематичного 

порушення законів, відсутності реальної відповідальності за 

порушення, не варто очікувати на пожвавлення транспортних потоків, 

збільшення обсягів інвестиції та участі у значних міжнародних 

проектах з великими прибутками. Створення прозорої та чесної системи 

судочинства, наявність реальної відповідальності за порушення законів, 

знищення офшорних схем в економіці – це фундамент нового 

суспільства, заснованого на нових принципах, новій культурі 

поведінки. Зростання рівня економічної безпеки пов’язане передусім, з 

упорядкуванням саме цих питань.  

Таким чином, для гарантування високого рівня економічної безпеки, що 

буде співставним з середньоєвропейським рівнем, слід зробити рішучі кроки з 

метою реалізації розглянутих у роботі завдань. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії, % 

 

Частка відновлюваних 

джерел енергії у 

виробництві 

електроенергії (%) 

Частка вітрової та 

сонячної енергії у 

виробництві 

електроенергії (%) 

Країни  1990 2000 2010 2016 1990 2000 2010 2016 

Світ 19.74 18.79 19.91 24.38 0.35 0.56 2.10 5.66 

Бельгія 1.67 2.72 8.25 17.79 0.01 0.02 1.95 10.75 

Чеська республіка 2.32 3.86 7.56 13.03 0.00 0.00 1.11 3.16 

Франція 14.10 13.74 14.59 18.13 0.12 0.10 1.94 5.49 

Німеччина 3.90 6.89 17.57 30.05 0.01 1.63 8.19 17.99 

Італія 17.71 20.81 26.57 37.27 1.49 2.19 5.69 16.45 

Нідерланди 1.12 3.32 9.39 13.46 0.08 1.21 3.52 9.45 

Польща 2.47 2.99 7.27 15.45 0.00 0.00 1.06 7.68 

Португалія 35.08 30.30 53.16 55.15 0.02 0.57 17.73 22.33 

Румунія 17.74 28.46 33.88 46.20 0.00 0.00 0.50 16.18 

Іспанія 17.61 16.95 33.49 40.08 0.01 2.11 17.12 23.46 

Швеція 51.18 57.26 55.33 57.22 0.00 0.32 2.36 9.80 

Велика Британія 2.44 3.36 7.62 25.60 0.00 0.25 2.70 14.11 

Норвегія 99.79 99.72 95.75 97.87 0.05 0.04 0.73 1.42 

Туреччина 40.37 24.94 26.38 32.53 0.14 0.09 1.70 7.32 

Казахстан 8.43 14.67 9.71 7.65 0.00 0.00 0.00 0.02 

Росія 15.34 18.85 16.28 17.41 0.00 0.01 0.05 0.07 

Україна 3.59 6.68 7.10 6.54 0.00 0.00 0.03 0.82 

Узбекистан 11.80 12.54 20.98 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

Канада 62.39 60.61 61.45 66.38 0.01 0.05 1.49 5.60 

США 11.96 8.81 10.61 15.42 0.61 0.52 2.75 7.06 

Аргентина 35.78 33.21 28.77 26.14 0.00 0.04 0.02 0.44 
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Продовження табл. В.1 

 

Частка відновлюваних 

джерел енергії у 

виробництві 

електроенергії (%) 

Частка вітрової та 

сонячної енергії у 

виробництві 

електроенергії (%) 

Країни  1990 2000 2010 2016 1990 2000 2010 2016 

Бразилія 94.50 89.49 84.72 81.19 0.00 0.00 0.42 5.96 

Чилі 53.84 48.55 40.20 39.08 0.00 0.00 0.73 6.32 

Колумбія 76.38 75.52 72.12 82.04 0.00 0.00 0.07 0.05 

Мексика 24.69 19.80 16.60 14.74 4.43 2.88 2.86 4.65 

Венесуела 62.34 73.75 67.49 54.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Китай 20.41 16.64 18.83 25.75 0.01 0.06 1.08 5.39 

Індія 24.49 13.59 16.04 14.95 0.01 0.30 2.02 4.28 

Індонезія 20.92 15.96 15.85 10.89 3.44 5.22 5.52 4.34 

Японія 12.16 10.07 11.20 17.44 0.20 0.35 0.91 4.87 

Малайзія 17.33 10.06 5.99 11.37 0.00 0.00 0.00 0.22 

Південна Корея 6.04 1.97 1.80 2.29 0.00 0.01 0.36 1.02 

Тайвань 9.08 5.37 4.20 5.43 0.00 0.00 0.40 0.91 

Тайланд 11.26 6.81 5.61 9.16 0.00 0.00 0.01 1.81 

Австралія 10.08 8.54 8.63 16.86 0.00 0.05 2.17 7.91 

Нова Зеландія 80.01 71.50 73.16 83.99 6.81 7.92 16.88 23.54 

Алжир 0.78 0.20 0.36 0.27 0.00 0.00 0.00 0.08 

Єгипет 23.50 17.70 10.05 10.21 0.00 0.18 1.16 2.21 

Нігерія 32.59 38.22 24.40 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 

Південна Африка 1.70 2.01 2.07 4.18 0.00 0.00 0.01 2.08 

Іран 10.29 3.04 4.16 7.17 0.00 0.03 0.07 0.56 

Кувейт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Саудівська Аравія 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Об'єднані Арабські Емірати 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.23 

Джерело: Складено автором на основі [335]  
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Порогові показники для компонентів економічної безпеки України 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Макроекономічна безпека 
Валове нагромадження основного капіталу, % до ВВП не менше 25 
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів, % до ВВП -1,5 - +1,5 
Частка наявних доходів нефінансових корпорацій у 
валових наявних доходах, % не менше 14-15 

Частка сектору загальнодержавного управління в наявних 
доходах,% не більше 20 

Відношення обсягу ВВП до середнього значення у країнах 
ЄС,% не менше 75 

Відношення обсягу ВВП (ПКС) на одну особу до 
середнього значення у країнах ЄС, %  не менше 50 

Відношення обсягу ВВП (ПКС) на одну особу до 
середньосвітового значення, % не менше 100 

Рівень тінізації економіки, % до ВВП не більше 30 
Відношення сальдо поточного рахунку платіжного 
балансу України до ВВП, % -1 – + 1 

Відношення темпу росту продуктивності праці до темпу 
росту заробітної плати, разів не менше 1 

Бюджетна безпека 
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без 
урахування доходів Пенсійного фонду), % не більше 30 

Відношення дефіциту / профіциту державного бюджету до 
ВВП, %  не більше 3 

Відношення дефіциту / профіциту торговельного балансу 
до загального обсягу зовнішньої торгівлі, % не більше 5 

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП не більше 10 
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Продовження табл. Г.1 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Безпека грошового ринку та інфляційних процесів 
Рівень монетизації, % не більше 50 
Обсяг готівки, % до ВВП не більше 4 
Рівень інфляції (до грудня попереднього року), % не більше 107 
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі 
кредитів, наданих комерційними банками, % не менше 30 

Обсяг кредитування банками реального сектору 
економіки, % до ВВП не менше 30 

Валютна безпека 
Індекс зміни офіційного курсу гривні до долара США до 
показників попереднього періоду, % не більше 106 

Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до 
загальних обсягів депозитів, % не більше 25 

Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту  не менше 3 
Боргова безпека 

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, 
% не більше 55 

Відношення обсягу державного зовнішнього боргу до 
ВВП, % не більше 25 

Відношення обсягу державного внутрішнього боргу до 
ВВП, % не більше 30 

Відношення заборгованості Уряду за державними цінними 
паперами до ВВП, % не більше 30 

Безпека страхового та фондового ринків 
Показник проникнення страхування (страхові премії до 
ВВП), % не менше 8  

Рівень страхових виплат (відношення фактичних виплат 
до отриманих страхових премій), % не менше 30 

Частка довгострокового страхування, % не менше 30 
Частка премій. що належать перестраховикам-
нерезидентам (відносно валових премій), % не більше 25 

Частка статутного капіталу, що належить нерезидентам у 
загальному обсязі сплачених статутних фондів всіх 
страховиків, % 

не більше 30 

Частка покриття державними цінними паперами 
внутрішнього державно боргу, % не більше 30 
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Продовження табл. Г.1 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Виробнича безпека 
Індекс реального промислового виробництва, % до 1990 
року не менше 100 

Частка переробної промисловості у загальному 
промисловому виробництві, % не менше 70 

Частка машинобудування у промисловому виробництві, % не менше 20 
Ступінь зносу основних засобів промисловості, % не більше 35 
Коефіцієнт ліквідації промислових фондів, % не менше 2,5 
Матеріаломісткість промислового виробництва, грн./грн. не більше 0,5 
Фондомісткість промислової продукції. грн./грн. не більше 1,15 
Рентабельність операційної діяльності промислових 
підприємств. % не менше 5 

Науково-технологічна безпека 
Питома вага видатків державного бюджету на науку у 
ВВП, %  не менше 1,7 

Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні 
роботи, % до загальної чисельності зайнятих в економіці 
країни (на 1000 осіб)  

не менше 9 

Частка підприємств, що впроваджують інновації, в 
загальній кількості промислових підприємств, % не менше 50 

Відношення кількості впроваджених об’єктів промислової 
власності (винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків до зареєстрованих), % 

не менше 90 

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 
обсязі промислової продукції,% не менше 5 

Індекс зміни активності створення зразків нової техніки,% не менше 100 
Індекс зміни активності освоєння нових видів продукції,% не менше 100 
Співвідношення частки фундаментальних досліджень, 
прикладних досліджень, науково-технічних розробок та 
науково-технічних послуг, виконаних власними силами в 
загальному обсязі, пропорції у % 

15:25:60 
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Продовження табл. Г.1 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Енергетична безпека 
Енергоємність ВВП, кг умовного палива/грн. 0,2-0,5 
Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в 
загальному його обсязі, % не більше 30 

Обсяг видобутку вугілля, млн. тон 35-50 
Транзит газу, млрд. м3 не менше 88 
Транзит нафти, млн. тон 28-33 
Частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні 
паливно-енергетичних ресурсів, % не більше 30 

Відношення інвестицій в підприємства паливно-
енергетичного комплексу до ВВП, % 3-4 

Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних 
ресурсів держави, % не менше 50 

Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-
енергетичного комплексу, % не більше 50 

Ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, 
% не менше 100 

Зовнішньоекономічна безпека 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між 
обсягами експорту та імпорту), разів не менше 1 

Відношення обсягу імпорту до ВВП, % не більше 50 
Відношення обсягу експорту до ВВП, %  не більше 50 
Частка імпорту у внутрішньому споживанні держави, % не більше 30 
Частка імпорту продовольства у внутрішньому 
споживанні держави, % не більше 25 

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки 
експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту 
товарів, % 

не більше 40 

Питома вага провідної країни-партнера в загальному 
обсязі зовнішньої торгівлі, % не більше 30 

Соціальна безпека 
Частка населення із сукупними витратами, які нижче 75 % 
медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), % не більше 25 

Частка населення із середніми сукупними витратами на 
одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, 
% 

не більше 40 
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Продовження табл. Г.1 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Відношення середньої зарплати до прожиткового 
мінімуму, разів не менше 3 

Відношення мінімального розміру пенсії за віком до 
прожиткового мінімуму, разів не менше 1,5-2 

Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів 
домогосподарств до індексу споживчих цін, разів не менше 1 

Відношення сукупних витрат 10 % найбільш 
забезпеченого населення до 10 % найменш забезпеченого, 
разів 

не більше 8 

Частка витрат на харчування (продовольчі товари та 
харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих 
грошових витрат домогосподарств, % 

не більше 50 

Рівень безробіття (за методологією МОП), %  не більше 10 
Рівень тривалого безробіття у працездатному віці 
(відношення чисельності безробітних понад шість місяців 
до загальної чисельності безробітних), % 

не більше 25-30 

Наявність житлового фонду в середньому на одну особу, 
м2 не менше 25 

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, % 
до ВВП не менше 4 

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % до ВВП не менше 8,3 
Охоплення випускників 9-х класів повною середньою 
освітою, % не менше 100 

Демографічна безпека 
Очікувана тривалість життя при народженні, років  не менше 70 
Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до 
одного року на 1 тис. народжених), осіб 

не більше 
1 - 2 

Коефіцієнт природного приросту(+)/скорочення(-) на тис. 
осіб 

не менше “+” 
2,8 

Сумарний коефіцієнт народжуваності населення (середня 
кількість дітей, народжених жінкою за все життя), осіб не менше 2,2 

Чистий коефіцієнт відтворення населення (брутто), осіб не менше 1,1 
Демографічне навантаження непрацездатного населення 
на працездатне, % не більше 60 
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Закінчення табл. Г.1 

Показники, одиниця виміру Порогові 
значення 

Продовольча безпека 
Добова калорійність харчування людини, тис. ккал не менше 2,5 
 - м’яса та м’ясопродуктів, кг  не менше 83 
 - риби та рибопродуктів, кг  не менше 20 
 - молока та молочних продуктів, кг не менше 380 
 - яєць, шт не менше 290 
 - цукру, кг не менше 38 
 - картоплі, кг не менше 124 
 - овочів та баштанних, кг не менше 161 
 - фруктів, ягід, горіхів та винограду (без переробки на 
вино), кг не менше 90 

 - олія та інші рослинні жири не менше 13 
 - хлібу та хлібопродуктів, кг не менше 101 
Виробництво зерна на одну особу за рік, тон не менше 0,8 

Джерело: [215] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Структура індексу DESI 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 
1. Підключення 1a. Фіксований 

ШСД 
1a1. Покриття фіксованим 
широкосмуговим доступом – ШСД 
1a2. Відсоток користувачів 
фіксованого ШСД 

1b. Мобільний 
ШСД 

1b1. Відсоток користувачів 
мобільного ШСД 
1b2. Спектр 

1c. Пропускна 
здатність 

1c1. Доступ за новітньою 
технологією (New Generation Access, 
NGA – покриття) 
1c2. Користувачі 
високошвидкісного ШСД 

1d. Доступність 1d1. Вартість фіксованого ШСД 
2. Людський 
фактор 

2a. Базові вміння 
та використання 

2a1. Користувачі Інтернет 
2a2. Базові комп'ютерні навички 

2b. Розвинені 
вміння та 
розроблення 
програмного 
забезпечення 

2b1. ІКТ фахівці 
2b2. Випускники за напрямками 
математичних та природничих наук 

3. Використання 
Інтернету 

3a. Контент 3a1. Новини 
3a2. Музика, відео та ігри 
3a3. Відео за запитом 
3a4. IPTV (телебачення за 
допомогою Інтернет) 

3b. Спілкування 3b1. Відеодзвінки 
3b2. Соціальні мережі 

3c. Транзакції 3c1. Банківська справа 
3c2. Шопінг 

 

  



519 
 

 
 
 

Продовження табл. Д.1 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 
4. 
Впровадження 
цифрових 
технологій 

4a. Використання 
цифрових 
технологій в 
бізнесі 

4a1. Обмін інформацією в мережі 
4a2. Радіочастотні технології 
ідентифікації 
4a3. Соціальне медіа 
4a4. Електронні рахунки 
4a5. Хмарні технології 

4b. Електронна 
комерція 

4b1. Обсяг онлайн торгівлі малих та 
середніх підприємств 
4b2. Обіг в електронній торгівлі 
4b3. Міжнародні продажі 

5. Публічні 
цифрові сервіси 

5a. Електронний 
уряд 

5a1. Користувачі електронного 
уряду 
5a2. Попередньо заповнені форми 
5a3. Повнота онлайн 
обслуговування 
5a4. Загальнодоступна інформація 
(Open Data) 

5b. Електронна 
медицина 

5b1. Обмін медичними даними 
5b2. Електронні рецепти 

Джерело: Digital Economy and Society Index (DESI) [323]. 
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Додаток Е 

 
Рис. Е.1. Схема заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики 

в системі державного регулювання економіки. 

Джерело: [244]  
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Додаток Є 

Таблиця Є.1 

Динаміка рівня оподаткування 

Доходи Зведеного бюджету, 
млн. гривень 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Разом доходів (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів) 

398 553,6 100,0 445 525,3 100,0 442 788,7 100,0 456 067,3 100,0 

Податкові надходження 334 691,9 0,84 360 567,2 0,81 353 968,1 79,94 367 511,9 80,58 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості: 

115 321,5 0,29 123 885,4 0,28 127 144,9 28,71 115 404,4 25,30 

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб 

60 224,5 0,15 68 092,4 0,15 72 151,1 16,29 75 202,9 16,49 

Податок на прибуток 
підприємств 

55 097,0 0,14 55 793,0 0,13 54 993,8 12,42 40 201,5 8,81 

Рентна плата та плата за 
використання інших 
природних ресурсів, з них: 

14 826,4 0,04 17 537,4 0,04 28 863,0 6,52 33 596,7 7,37 

Рентна плата за 
користування надрами 

2 684,0 0,01 3 271,6 0,01 14 225,3 3,21 19 620,4 4,30 
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Продовження табл. Є.1 

Доходи Зведеного бюджету, 
млн. гривень 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Внутрішні податки на товари 
та послуги, з них: 

164 012,9 0,41 177 255,6 0,40 164 937,5 37,25 184 123,8 40,37 

Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 
(продукції), включаючи 
особливий податок на операції 
з відчуження цінних паперів 
та операцій з деривативами 

26 097,1 0,07 28 661,0 0,06 27 721,3 6,26 28 244,2 6,19 

Акцизний податок з 
ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів 
(продукції) 

7 822,1 0,02 9 767,8 0,02 8 946,8 2,02 16 855,4 3,70 

Податок на додану 
вартість з вироблених в 
Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування 

34 068,8 0,09 37 222,6 0,08 31 725,6 7,16 31 737,0 6,96 
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Продовження табл. Є.1 

Доходи Зведеного бюджету, 
млн. гривень 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Податок на додану 
вартість з ввезених на 
територію України товарів 

96 025,0 0,24 101 604,2 0,23 96 543,7 21,80 107 287,3 23,52 

Місцеві податки і збори, з них: 2 504,1 0,01 5 455,0 0,01 7 316,2 1,65 8 055,2 1,77 
Єдиний податок 1 987,9 0,00 4 815,6 0,01 6 640,5 1,50 7 413,3 1,63 

Інші податки та збори, з них: 4 388,0 0,01 4 906,0 0,01 6 089,2 1,38 7 336,2 1,61 
Екологічний податок 2 275,9 0,01 2 816,0 0,01 3 899,5 0,88 4 830,9 1,06 
Збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і 
хмелярства 

784,9 0,00 1 075,0 0,00 1 103,0 0,25 1 038,3 0,23 

Неподаткові надходження 60 003,7 0,15 80 923,3 0,18 84 981,0 19,19 80 612,8 17,68 
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Продовження табл. Є.1 

Доходи Зведеного бюджету, 
млн. гривень 

2015 % 2016 % 2017 % 2018  
(за 9 міс) 

% 

Разом доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

652 031,0 100,0 782 859,5 100,0 1016969,5 100,0 857 166,2 100,0 

Податкові надходження 507 635,9 77,85 650 781,7 83,13 828 158,8 81,43 708 919,8 82,71 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості: 

139 036,3 21,32 199 005,0 25,42 259 082,9 25,48 245 339,9 28,62 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 

99 983,2 15,33 138 781,8 17,73 185 686,1 18,26 163 756,4 19,10 

Податок на прибуток 
підприємств 

39 053,2 5,99 60 223,2 7,69 73 396,8 7,22 81 583,5 9,52 

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів, з них: 

41 958,2 6,43 46 608,4 5,95 51 132,3 5,03 34 476,6 4,02 

Рентна плата за 
користування надрами 

38 008,3 5,83 40 780,8 5,21 44 978,7 4,42 29 219,9 3,41 

Внутрішні податки на товари та 
послуги, з них: 

249 247,6 38,23 337 256,7 43,08 435 430,0 42,82 362 383,2 42,28 

Акцизний податок з 
вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції), включаючи 
особливий податок на операції з 
відчуження цінних паперів та 
операцій з деривативами 

38 783,8 5,95 55 116,3 7,04 67 774,2 6,66 50 339,0 5,87 
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Закінчення табл. Є.1 

Доходи Зведеного бюджету, 
млн. гривень 

2015 % 2016 % 2017 % 2018  
(за 9 міс) 

% 

Акцизний податок з ввезених 
на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

24 326,8 3,73 35 006,2 4,47 47 674,4 4,69 39 114,3 4,56 

Податок на додану 
вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного 
відшкодування 

39 688,0 6,09 54 052,7 6,90 63 450,4 6,24 59 926,6 6,99 

Податок на додану 
вартість з ввезених на 
територію України товарів 

138 764,3 21,28 181 453,3 23,18 250 530,2 24,63 208 571,5 24,33 

Місцеві податки і збори, з них: 27 041,2 4,15 42 261,5 5,40 53 282,0 5,24 43 768,1 5,11 
Єдиний податок 10 975,1 1,68 17 167,1 2,19 24 083,4 2,37 20 220,9 2,36 

Інші податки та збори, з них: 2 804,4 0,43 4 998,7 0,64 4 700,6 0,46 3 718,3 0,43 
Екологічний податок 2 691,0 0,41 4 987,4 0,64 4 698,4 0,46 3 716,8 0,43 
Збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і 
хмелярства 

104,2 0,02 -0,8 0,00 -0,5 0,00 0,4 0,00 

Неподаткові надходження 140 154,4 21,50 125 502,9 16,03 154 552,1 15,20 144 672,6 16,88 
Джерело: розраховано автором на основі даних НБУ [119]. 
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Додаток Ж 

Методика розрахунку ефективного рівня оподаткування 

У дослідженні застосуємо такі наступні показники: 

• b  - видатки на утримання безробітних; 

• g  - загальний обсяг споживання; 

• N  - загальна чисельність населення країни; 

• pL  - чисельність зайнятого населення у приватному секторі економіки; 

• gL  - чисельність зайнятого населення у державному секторі економіки; 

• w  - рівень заробітної плати; 

• h  - кількість відпрацьованих годин; 

• B  - баланс бюджету; 

• τ  - частка податків на заробітну плату у загальній сумі податкових 

надходжень. 

Баланс бюджету у даному випадку може бути записаний наступним 

чином: 

( )
( ) ( )

( ) (1 )
p g p g g

p g

B w h L w h L N L L b w h L

w h b L w h b L N b

τ

τ τ

= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − − ⋅ − ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅
 

З цього безпосередньо випливає, що збалансованість бюджету є дуже 

чутливою до зайнятості в приватному секторі.  

Збільшення частки зайнятих в приватному секторі покращує загальний 

стан бюджету на ( )w h bτ ⋅ ⋅ +  - є сумою сплачених податків і не витрачених 

державних коштів. 

Збільшення зайнятості в державному секторі економіки погіршує 

загальну ситуацію у країні, якщо ( )(1 ) 0w h bτ− ⋅ ⋅ − > . 
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Розглянемо більш детально за допомогою похідних дані ситуації. Якщо 

зростає рівень зайнятості у приватному секторі, то обсяг сплачених податків 

зменшується, і навпаки, зростання зайнятості у державному секторі економіки 

призводить до зростання обсягів податкових надходжень. 

Так як соціальні країни поєднують у собі високий рівень соціальної 

захищеності ( b
w h⋅

 ) та зайнятості населення у державному секторі економіки 

( gL ), то можна зробити висновок, що високий рівень зайнятості населення у 

приватному секторі економіки є вкрай необхідним для того, аби запобігти 

дуже високим ставкам оподаткування [253].  

Слід пам’ятати, що велику частку податкових надходжень до бюджетів 

країн Скандинавії становлять надходження від податку на прибуток [47]. 

Проте отриманий результат не означає, що необхідно миттєво підвищувати 

ставку оподаткування заробітної плати – необхідно враховувати, що 

правильний перерозподіл та спрямованість податкових надходжень відіграють 

не останнє значення для підвищення рівня соціальної безпеки населення [481].  

Соціальна модель ґрунтується на тому, що високий рівень зайнятості 

населення є необхідним для забезпечення фінансування системи соціального 
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захисту. Окрім того, визначається, що державний сектор сам по собі є великим 

роботодавцем. Або, кажучи по-іншому, у даному випадку важливо не 

потрапити в порочне коло, коли високі ставки податку викликали низький 

рівень зайнятості, що, в свою чергу, вимагало б ще більш високих ставок 

оподаткування, щоб збалансувати бюджет [332].  

Саме тому функціонування системи оподаткування є доволі цікавою 

темою для аналізу та вивчення. Розглянемо більш детально вплив неявної 

ставки оподаткування на заробітну плату на показник зайнятості населення. 

Для цього розглянемо два фактори – зміни у податковій системі та зміни в 

економічній системі [374].  

Визначимо дані, які будуть застосовуватись: 

•  
LITR  - неявна ставка оподаткування на заробітну плату; 

•  
LT  - податки на заробітну плату; 

•  
EC  - компенсації працівникам; 

•  
TT  - загальна сума податкових надходжень; 

•  GDP  - валовий внутрішній продукт; 

•  
LPIT  - ПДФО; 

•  employeeSS  - внески до фонду соціального страхування, сплачені працівником; 

•  employerSS  - внески до фонду соціального страхування, сплачені 

роботодавцем; 

•  Hours  - загальна кількість відпрацьованих годин; 

•  People  - загальна кількість зайнятих осіб; 

•  Employee  - кількість працівників; 

Запишемо наступне рівняння: 

L L T
L

E T E

T T T GDPITR
C T GDP C

= = ⋅ ⋅  

Ліва сторона у даному випадку показує, що зумовило виникнення високої 

(низької) неявної ставки оподаткування заробітної плати – відношення 
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податку на оплату праці інших джерел податкових надходжень; відношення 

загального податкового навантаження до ВВП країни; структура економіки - 

частка оплати праці найманих працівників по відношенню ВВП – зворотна 

форма зв’язку. 

Продовжимо розкладати ліву частину рівняння: 

employee employerL L

T T T T

SS SST PIT
T T T T

= + +  

Це може бути корисно для того, аби зрозуміти, чи вплинули зміни у 

структурі оподаткування на стан податкових надходжень з заробітної плати. 

Для того, щоб розглянути також вплив інших макроекономічних 

показників, розкладемо 
E

GDP
C

: 

E E

GDP GDP Hours People Employee
C Hours People Employee C

= ⋅ ⋅ ⋅  

Перший доданок в лівій частині показує, що чим частка оплати праці 

найманих працівників у ВВП вище, тим нижче продуктивність праці за 

годину, тим менше середня кількість робочих годин на одного зайнятого 

(працівників та самозайнятих), тим вище частка працівників у загальній 

чисельності зайнятих (зворотній зв'язок) і тим вищою є середня заробітна 

плата.  

Питання визначення оптимальної ставки оподаткування для забезпечення 

економічного і соціального розвитку країни досліджено та проаналізовано 

Організацією економічного розвитку і співробітництва – OECD. Зокрема, вони 

запропонували такі формули для визначення показників ефективних ставок 

податків [290]: 

1100 ;
( 2300 2100 2400)h OSPUE PEI W

τ =
+ − + − −

 

( )
( )

2100
;

2300 2100
W

OSPUE PEI W
α

−
=

+ − + −
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1 ;β α= −  

( )( )2100 2400 2100 2200 2400 3000
;h

l

W
WSSS

τ α α
τ

⋅ − − ⋅ + + + ⋅ +
=  

( )( )2300 2400 2300 2400 1200 4100 4400h
k

OSPUE PEI
OS

τ β β
τ

⋅ + − − ⋅ + + ⋅ + + +
=  

5110  5121  
   –   –  5110 –  5121c CP CG CGW

τ +
=

+
 

де: 

• 1100 - податки на доходи, прибуток і приріст капіталу окремих осіб та 

господарств; 

• 1200 - податки на доходи, прибуток і приріст капіталу корпорацій; 

• 2000 - всього внесків на соціальне забезпечення (2100 виплачується 

працівником; 2200 - роботодавцями; 2300 - самозайнятими; 2400 - 

нерозподілені); 

• 3000 - податки у фонд заробітної плати; 

• 4400 - податки на фінансові операції та операції з капіталом; 

• 5110 - загальні податки на товари та послуги (5111- ПДВ); 

• 5120 - податки на конкретні товари та послуги (5121 акцизи; 5122 прибуток 

фіскальних монополій; 5123 - мито, 5126 - податки на конкретні послуг; 5128 

- інші податки); 

• CP - витрати кінцевого споживання; 

• CG  – витрати уряду на кінцеве споживання; 

• CGW  - витрати на заробітну плату; 

• OSPUE  – чистий дохід недержавного сектору економіки; 

• PEI  - відсотки, дивіденди та інвестиційні надходження; 

• W  - заробітна плата найманих робітників; 

•  WSSS  - оплата праці найманих працівників (у тому числі вклади приватних 

роботодавців на соціальне забезпечення і в пенсійні фонди); 

•  OS  - чистий прибуток економіки в цілому; 
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• 
hτ  - ефективна ставка податку на доходи домогосподарств; 

• 
lτ  - ефективна ставка податку на працю; 

• 
kτ  - ефективна ставка податку на капітал; 

• 
сτ  - ефективна ставка податку на споживання. 
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