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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
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, О. Власюка, Я. Жаліла, В. Мунтіяна, 
Г. Пастернак-Таранущенка, А. Сухорукова, Т. Ковальчука. У більшості випадків 
аналіз здійснювався на основі сигнальних підходів або через визначення певних 
критичних меж для індикаторів безпеки, перевищення яких є ознакою можливої 
кризи. Вагомим внеском у дослідження ступеня захищеності держави стали роботи 
О. Баженової, О. Барановського, В. Гейця, М. Зацеркляного, А. Качинського, 
В. Кириленка, Т. Клєбанової, В. Предборського, Г. Харламової, О. Черняка, 
І. Чорнодіда, присвячені економіко-математичному моделюванню структурних 
елементів економічної безпеки, визначенню факторів впливу на економічну політику. 
Потужні дослідження проведені і за кордоном. У значній частині наукових праць 
акцентовано забезпечення саме соціального аспекту економічної безпеки, 
захищеність певної особи, можливості її соціального та економічного розвитку. Інша 
група вчених досліджувала ймовірність настання економічної кризи внаслідок 
порушення макроекономічних балансів. Представники третього напряму вивчали 
питання гарантування економічної безпеки певної галузі, зокрема, енергетичної.  

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. Таким 
чином, 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, 
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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 показників розвитку країн світу.  

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;  

• 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;  
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• 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 для 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 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-

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/g20-financial-inclusion-indicators
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/world-development-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-prospects
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-prospects
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/hefpi
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/international-debt-statistics
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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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:  

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 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 
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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;  

• 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» (№ ДР 0115U000948) 
(довідка №77020-07/370-1 від 09.12.2018).  

Результати дисертаційної роботи використані при розробці наукового 
дослідження «Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти» (№ ДР 0115U002182) 
відділом політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН 
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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 дисертаційної роботи 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).  

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 
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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); 
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 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 
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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 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 і формули. Дисертація містить 8 додатків. Список 
використаних джерел налічує 526 найменувань.  

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 
дослідження, сформульовано мету та завдання дисертації, наведено перелік 
використаних методів, охарактеризовано наукову новизну одержаних результатів, їх 
теоретичну та практичну значущість, розкрито особистий внесок автора, наведено 
інформацію щодо апробації та публікації результатів дисертації.  

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження економічної безпеки 
держави» висвітлено теоретичні засади дослідження економічної безпеки в 
глобалізованому світі, зміну підходів до її трактування, аналізу геополітичних і 
внутрішніх загроз її забезпечення.  
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Проведений аналіз показав, що людство постійно змінює свої уявлення про роль 
держави в економіці. Держава щонайменше покликана забезпечувати резерви 
основних ресурсів, створювати умови для справедливого обміну. Зі зміцненням 
держави її роль зводилася до регулювання економічними циклами шляхом активної 
податково-бюджетної або грошово-кредитної політики. За найбільш сильного 
втручання держави в економіку постає необхідність регулювання певних видів 
виробництв, перерозподілу благ і соціального захисту населення.  

За результатами аналізу сформульоване таке узагальнене визначення 
економічної безпеки на сучасному етапі розвитку економічної думки: «Економічна 
безпека – це ступінь захищеності національної економіки від внутрішніх і зовнішніх 
шоків, гарантування соціального, технологічного, зовнішньоекономічного, 
фінансового розвитку держави, забезпечення її громадянам рівня життя відповідного 
рівню інших країн». Таке визначення дає змогу побудувати концептуальну схему 
моделювання економічної безпеки країни (рис. 1). Очевидно, що економічна безпека 
є важливою складовою національної безпеки держави, яка при цьому безпосередньо 
впливає на неї. Тому фактори національної безпеки знаходять відображення у стані 
економічної безпеки держави. Для її забезпечення важливо чітко визначити стратегію, 
необхідні інструменти, а також засоби постійного моніторингу, без яких неможливо 
проводити відповідний аналіз. Вплив треба оцінювати за певними складовими 
економічної безпеки, що можуть базуватися на різних комбінаціях індикаторів, які 
розраховуються на основі показників статистичних баз даних. Важливою частиною 
моделі є блок впливів, що складається з чотирьох основних елементів: геополітичні 
впливи та загрози, технологічні впливи, зміни світового середовища, соціальні 
загрози. Новизна цієї моделі вимагає аналізу економічної безпеки не окремої країни 
ізольовано від світового господарства, а саме порівняння досягнень держави з 
іншими. При цьому стан економічної безпеки країни не може визначатися виключно 
показниками країни, а має враховувати технологічні та інші чинники, що суттєво 
змінюють соціальний настрій усередині країни, спроможність реагувати на 
геополітичні виклики тощо. Аналіз такої моделі і визначив структуру подальшого 
дослідження.  

Маємо підстави стверджувати, що геополітичні виклики суттєво впливатимуть 
на економічну складову країн світу ще досить довго. Це особливо важливо для 
України, яка через обмеженість своєї економіки ще не відіграє значну роль на 
міжнародній арені. Водночас, її транзитне положення у Європі залишиться предметом 
геополітичної боротьби між Російською Федерацією та ЄС, що створюватиме значні 
ризики як економічних втрат внаслідок зменшення ролі газотранспортної системи, так 
і військових втрат через прагнення інших світових гравців контролювати цю систему. 
На жаль, відсутність політичної волі, єдності у суспільстві призводять до 
центробіжних тенденцій у країні, що ще більше погіршує економічну та соціальну 
ситуацію.  
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Рис. 1. Концептуальна схема моделювання економічної безпеки держави. 
Джерело: розроблено автором. 
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Дослідження показало, що відношення індексів цін на сировинні ресурси до 
індексу S&P500 за останні десять років зменшилось щонайменше удвічі, а це свідчить 
про зменшення залежності економіки від сировинних ресурсів і зростання вагомості 
людських ресурсів у забезпеченні економічного зростання. 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.  

Очевидно, що такі зміни не випадкові, вони зумовлені розвитком економічних 
відносин. Враховуючи це, неможливо розглядати питання економічної безпеки якоїсь 
однієї країни світу без відповідного її порівняння зі станом економічної безпеки інших 
держав, рівнем їх економічного, соціального, технологічного, виробничого, 
екологічного розвитку.  

Наразі в Україні відсутні стимули та передумови для інноваційного прориву, 
оскільки будь-які інноваційні рішення в першу чергу будуть реалізовуватися за 
кордоном, вітчизняний ринок ще 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. 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 гарантувати 
виконання всіх прийнятих законів, правил та вимог. 

У другому розділі «Сучасні підходи до методології проведення моніторингу 
економічної безпеки держави» узагальнено підходи до інтегрального вимірювання 
економічної безпеки держави, визначено принципи структуризації її складових, 
проведено критичний аналіз існуючих підходів до розрахунку індексу економічної 
безпеки як окремих країн, так і певних регіонів, галузей економіки.  

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 на основі аналізу оперативних 
інформаційно-аналітичних даних. Показано, що наразі майже у кожній країні є своє 
розуміння поняття «економічна безпека», що вимагає розробки чітких та 
загальноприйнятих правил 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.  

Система моніторингу вимагає виділення реальних інструментів, за допомогою 
яких держава здатна впливати на стан економічної безпеки. Потрібно визначити, чому 
спостерігається різний вплив на стан економічної безпеки у різних країнах світу. 
Особливу увагу варто приділити монетарним засобам, податковим засобам, 
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зовнішньому впливу на державу, валютним коливанням, зміні структури державного 
споживання.  

Економічна безпека характеризується розгалуженою структурою. Найчастіше 
серед основних складових економічної безпеки виокремлюють: макроекономічну, 
інвестиційну, науково-технічну, енергетичну, фінансову, зовнішньоекономічну, 
виробничу, демографічну, соціальну, продовольчу безпеку. Кожний з елементів 
безпеки характеризується значною кількістю індикаторів. Однак перелік наведених 
складових може суттєво відрізнятися в певних випадках в залежності від розглянутої 
держави, регіону, галузі. 

Методики обчислення індексу економічної безпеки суттєво різняться не тільки 
вибором використаних індикаторів, існують різні думки щодо того, на які саме 
показники можна спиратися, що спричинено недовірою до коректності їх 
статистичного вимірювання.  

Показано, що використання сигнального підходу чи порогових значень є 
недоцільним на сучасному етапі. 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. 

На підставі узагальнення підходів до обчислення індексів економічної безпеки та 
її складових з’ясовано відмінності описаних у літературі методик, що залежать від:  

• розробників методики, які можуть більше акцентувати увагу на 
макроекономічних чи мікроекономічних аспектах безпеки, умовах 
різноманітності та диверсифікації певних ресурсів;  

• замовників розробки, оскільки часто певну методику розробляють виключно 
для демонстрації деякої тенденції у досліджуваному процесі, внаслідок чого 
робиться акцент на важливості саме певних факторів, а тому вагові коефіцієнти 
при них добирають з певним упередженням;  

• наявних даних, що пояснюється відсутністю єдиної статистичної системи у 
різних країнах.  

 Різні підходи до обчислення індексу економічної безпеки передбачають 
використання різноманітного набору показників для розрахунків, відповідно,  
результати аналізу стану економічної безпеки держави суттєво відрізняються.  

Аналіз показав, що нова методика розрахунку показника економічної безпеки 
має базуватися на принципах незалежності, прозорості та уніфікованого підходу для 
всіх країн світу.  

У третьому розділі «Економіко-математичне моделювання індексу 
економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів» презентована концепція 
визначення індексу економічної безпеки країни, окреслено складові для розрахунку 
індексу економічної безпеки, наведена їх класифікація, оцінено індекси економічної 
безпеки для всіх європейських держав та України, визначено роль циклічності у 
забезпеченні економічної безпеки.  

На відміну від різноманітних сигнальних підходів, індекс економічної безпеки 
розраховано виключно на основі порівняння стану економіки з іншими країнами. 
Структурними складовими індексу економічної безпеки слугують індекси соціальної, 
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макроекономічно-фінансової, промислово-сервісної та ресурсної безпеки, кожен з 
яких обчислено на підставі низки відповідних статистичних показників окремих груп.  
Країна зі стабільним показником безпеки не повинна мати значно волатильні 
показники, тому, для обчислення індексу економічної безпеки використано середнє 
геометричне значення. Якщо показник характеризує стан економіки як позитивний, 
то чим більше він зростає, тим краще для економіки. Проте, якщо показник впливає 
на економіку негативно, то безпосередньо включати його у розрахунках не коректно. 
Для рішення цієї проблеми такі показники були перераховані окремо. Зокрема, 
замість показника, який характеризує відсотки від певного значення, 
використовувався інший, який дорівнює різниці між 100 та початковим показником. 
Показник, що вимірює кількість днів для оформлення бюрократичних процедур, і є, 
очевидно, дестимулюючим фактором для економіки, нормувався за формулою: Нове 
значення = 1/Старе значення.  

Отже, індекс економічної безпеки для країни i розраховано за формулою 
середнього геометричного значення  

4
1 2 3 4esI I I I I= ⋅ ⋅ ⋅  , 

де 1 2 3 4, , ,I I I I  – індекси соціальної, макроекономічно-фінансової, промислово-
сервісної та ресурсної  безпеки, відповідно. Індекс кожного виду безпеки розраховано 
за формулою:  

1

, 1,4
iu

ijts
its

j ijtw

g
I f i
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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 нормування. В більшості випадків у такій 
функції може використовуватися корінь такого степеню, що відповідає кількості 
врахованих елементів у формулі. 

Значення індексу всередині групи знаходяться за аналогічними формулами, але 
використовуються спеціальні показники, які характеризують кожну групу та 
враховують відсутність деяких статистичних даних:  

1

ijp

ijts ijkts
k

g W H
=

 
=  

 
∏ , де  

, якщо існує та розрахованодлябільше,ніж 30країн,

1, уіншомувипадку,

ijkts
ijkts ijktw

ijktwijkts

K
K K

KH
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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 
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показників для розрахунку індикатора j-ої групи і-го індексу; ( )W ⋅  – функція 
нормування, яка може змінювати вплив конкретного показника. У нашому 
дослідженні використано лінійну функцію нормування, що гарантуватиме однакову 
вагу всіх розглянутих показників. 

Схематично розрахунок індексу економічної безпеки здійснюється у декілька 
етапів: відбір країн для аналізу; формування бази даних необхідних показників; 
визначення пропущених чи некоректних даних; трансформація даних для показників 
з від'ємними значеннями; визначення стимуляторів та дестимуляторів; обчислення 
середніх значень для кожного показника; визначення функцій нормування для 
індикаторів кожної групи різних видів безпеки; розрахунок індексів чотирьох 
основних видів безпеки; оцінювання індексу економічної безпеки для кожної країни 
в різні моменту часу; аналіз отриманих індексів економічної безпеки; визначення 
тенденцій розвитку країни; формування стратегії покращення індексу економічної 
безпеки.  

Для розрахунку використані дані Світового банку з 1991 року, що пояснюється 
часом проголошення незалежності України. Зокрема, для України динаміка індексу 
економічної безпеки представлена на рис. 2, де показано, що кожного року індекс 
економічної безпеки в середньому знижується на 0,0054. Якщо розглядати цей 
показник за структурними складовими (рис. 3), то можна помітити, шо низькі 
значення індексу економічної безпеки спостерігаються відносно всіх частин. 
Найгірша ситуація виглядає у забезпеченні ресурсної безпеки, рівень якої майже 
вдвічі поступається середньоєвропейському рівню. Далі була проведена 
кластеризація країн Європи з населенням не менше двох мільйонів осіб на основі 
середнього рівня економічної безпеки (табл. 1).  

 

 
Рис. 2. Динаміка економічної безпеки України протягом 1991-2016 років.  
Джерело: розраховано автором.  
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Рис. 3. Динаміка структурних складових економічної безпеки України за 1991-2016 
роки. 
Джерело: розраховано автором.  

 
Таблиця 1  

Розподіл країн за кластерами 
Кластер  Опис кластеру  Країни  

1 Найвищий  індекс  
економічної безпеки 

Велика Британія, Данія, Ірландія, Люксембург, 
Нідерланди, Норвегія, Швеція 

2 Індекс економічної 
безпеки вище 
середнього  

Австрія, Бельгія, Білорусь, Німеччина, 
Російська Федерація, Словенія, Фінляндія, 
Франція, Швейцарія  

3 Індекс економічної 
безпеки на середньому 
рівні  

Греція, Іспанія, Казахстан, Латвія, Литва, 
Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, 
Угорщина, Хорватія, Чеська Республіка, 
Чорногорія  

4 Індекс економічної 
безпеки нижче  
середнього 

Азербайджан, Болгарія, Грузія, Італія, Північна 
Македонія, Польща, Туреччина  

5 Індекс економічної 
безпеки найнижчий  

Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, 
Молдова, Україна  

Джерело: складено автором  
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Показники для розрахунку індексу економічної безпеки можуть мати значну 
циклічність, тому у роботі запропоновано метод визначення циклічності на основі 
аналізу зміни тренду, що дає змогу класифікувати часові періоди економік різних 
країн світу. Оптимальним варіантом при практичному довгостроковому 
прогнозуванні є застосування моделей, що виокремлюють лише один вид циклів на 
основі динамічного виділення тренду. Стандартний економетричний підхід до 
визначення циклічності полягає у тому, що від часового ряду віднімається значення 
довгострокового тренду. Отримані позитивні значення свідчать про стадію розвитку, 
негативні – про стадію спаду. Проте такий аналіз дає змогу лише класифікувати 
періоди у довгостроковій перспективі. Описаний у дисертації підхід має на меті 
уможливити класифікацію періодів, а також прогнозування розвитку циклів. 
Дослідження показало достатню подібність структур циклів країн Європи, що можна 
пояснити їх спільною економічною активністю в межах Європейського Союзу. 
Більшість часових рядів показують спільне зростання наприкінці 1980-х та наприкінці 
1990-х років. Однак якщо, наприклад, у США ці періоди характеризувалися піками 
зростання коефіцієнтів, то аналогічні періоди у Латинській Америці 
характеризувалися мінімумами.  

Якщо класифікувати всі періоди для країн, спостереження в яких мають тривалу 
історію, то виявимо значну мінливість таких фаз. Дослідження проведено для 83 
країн, які за даними Світового банку мають повну історію спостережень. Зокрема 
отримано, що у 1970 році у фазі зростання перебували 42 країни, тобто дещо більше 
ніж 50%. Однак вже за даними 1971 року у фазі зростанні було майже 75% країн. 
Загальну картину ілюструє рис. 4.  

 
Рис. 4. Динаміка відсотку країн, що визначені у фазі зростання. 
Джерело: побудовано автором  
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 У четвертому розділі «Моделювання взаємовпливу індикаторів економічної 
безпеки держав» висвітлено результати аналізу взаємозалежності факторів 
економічного та технологічного розвитку на такі показники економічної безпеки 
держави як: нерівність доходів населення, ступінь цифрового розвитку країни. Також 
була досліджена роль сусідства країн у підвищенні економічної безпеки.  

На підставі аналізу найбільших структурних криз з’ясовано, що найзначніші 
економічні проблеми виникають саме після концентрації у руках 1% найбагатших 
людей основних доходів країни. Однак попри ці показники, сама концентрація 
капіталу не є причиною кризи, вона виступає симптомом слабкості економічної 
системи, в якій домінує спотворена економічна мотивація. Незважаючи на економічне 
зростання останніх десятиліть, яке сприяло створенню мільйонів нових робочих 
місць, нерівність у доходах населення в більшості регіонів світу різко зросла.  

Протягом наступних 10 років найбільш ймовірним ризиком для розвитку світової 
економіки буде високий ступінь розшарування населення за рівнем доходів. 
Поглиблення майнової диференціації населення і підвищення рівня бідності 
призводять до порушення соціальної злагоди і громадського взаєморозуміння, 
становлять основну загрозу соціальній безпеці країни, забезпеченню гідного і 
якісного рівня життя населення незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Нерівність у доходах і бідність існували в світі з давніх часів, проте їх постійне 
зростання стало причиною не тільки розшарування суспільства, а й соціальної 
агресивності, виключення частини населення з виробничого процесу у легальній 
сфері. Така ситуація зумовлює розвиток тіньової економіки, корупції, гальмування 
технологічного процесу, і як наслідок, зниження загального рівня економічної 
безпеки. Тому країнам потрібно вирішувати питання соціальних загроз за допомогою 
виваженої податково-бюджетної політики, що допоможе зміцнити стійкість та 
економічну безпеку держав.  

Для аналізу були обрані рівень коефіцієнта Джині, який показує ступінь 
нерівності доходів населення в країні, рівень продуктивності праці, що показує 
ступінь технологічних змін в країні. Звичайно, що розвиток технології не може бути 
прямо пов’язаним саме зі зміною продуктивності праці, велика частина інновацій 
взагалі мають опосередкований вплив на ринок праці, або бути проявлені лише через 
певний 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 
кризові явища. Однак саме цей показник був найкращою проксі-змінною для 
дослідження. Для приведення даних до одного формату всі змінні були переведений 
у індекс, де рівень 2010 року був взятий за 100. Економетричне дослідження 
проведено за двома періодами. Перший охоплює 2006-2016 роки, другий 
характеризує ситуацію після світової фінансової кризи (2010-2016).  

Як показало дослідження, країни центральної Європи та Великої Британії 
досягли такого рівня розвитку та перерозподілу в економіці, що технологічні зміни та 
зміна продуктивності праці вже не спроможні суттєво збільшити нерівність доходів 
населення. Периферійні країни через суттєву залежність від більших економік і 
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недостатню розвиненість механізму перерозподілу в економіці зазнають впливу 
технологічних змін. Водночас країни південної Європи та Естонія характеризуються 
помірним зростанням нерівності при технологічних змінах. У групі країн, до якої 
входять Хорватія, Італія, Латвія та Польща, спостерігається обернена залежність між 
технологічними змінами та змінами нерівності у доходах, що можна пояснити тим, 
що початково у цих країнах був достатньо високий рівень нерівності, а в останні роки 
він зменшується внаслідок зміни розподільчого механізму. Така ж тенденція 
спостерігається у Португалії, де індекс Джині значно зменшився за останнє 
десятиріччя, і досягнуто хоч і великих, але середніх для Європи показників.  

У зв’язку з виходом суспільства на новий технологічний уклад, активним 
розвитком глобалізаційних процесів економіка також потребує змін. На цьому етапі 
активно відбувається її цифровізація. У ЄС застосовується Digital Economy and Society 
Index (індекс DESI), який характеризує прогрес 28 європейських країн у розбудові 
цифрової економіки та суспільства та визначається на підставі п’яти структурних 
складових, а саме Connectivity, Human Capital/Digital skills, Use of Internet by citizens, 
Integration of Digital Technology by businesses, Digital Public Services. Цей показник дає 
змогу проаналізувати розвиток держав щодо ефективності переходу на цифрову 
економіку, обґрунтувати сфери, в яких зміни повинні бути першочерговими, 
оцінювати динаміку змін у просторі та часі, здійснювати кластеризацію держав за 
відповідними показниками.  

У роботі було проведення дослідження впливу індексу рівня споживання на душу 
населення, визначеного за паритетом купівельної спроможності (xjt1) та індексу 
відсотку безробітних серед активного населення (xjt2 ) у j-ій країні на складові індексу 
DESI ( yit , i=1,…,5). Проведення одночасного аналізу для 28 країн Європейського 
Союзу на підставі вимагає побудови моделі панельної регресії: 

0 1 1 1 2 2 1ijt ji j t j t ijty x xβ β β ε− −= + + + . 
Отримані результати засвідчують, певний позитивний вплив показників 

розвитку країни на структурні складові частини DESI. Зокрема, збільшення індексу 
витрат на одну особу за паритетом купівельної спроможності на 1, що залежно від 
країни становить від 0,6 до 2% загального споживання, через один рік призводить до 
зростання індексу якості підключення до цифрових технологій на 0,022, індексу 
розвитку людського капіталу пов’язаного з цифровізацією – на 0,117, індексу 
використання інтернету громадянами – на 0,013, індексу інтеграції цифрових 
технологій у бізнесі – на 0,021. Водночас, моделювання не виявило статистично 
значущого впливу збільшення споживання на індекс розвитку державних цифрових 
послуг. В свою чергу, рівень безробіття, навпаки, гальмує розвиток цифровізації 
економіки. Зокрема, зростання індексу безробіття серед активного населення на 1 
призводить до падіння індексу якості підключення до цифрових технологій на 0,288, 
індексу розвитку людського капіталу пов’язаного з цифровізацією – на 0,081, індексу 
використання інтернету громадянами – на 0,080, індексу розвитку державних 
цифрових послуг – на 0,328. Для показника індексу інтеграції цифрових технологій у 
бізнесі не виявлено суттєвого значущого впливу.  
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Загалом, розширення споживання у європейських країнах має обмежений ефект. 
Аутсайдери індексу DESI можуть суттєво покращити його структуру за рахунок 
економічного розвитку, тоді як у заможних країн вже майже досягнуто стелю.  

Однак у країн залишається потенціал розвитку процесів цифровізації шляхом 
боротьби з безробіттям, зокрема через перепрофілювання безробітних та їх залучення 
до сфери цифрових послуг. Цей ефект буде посилюватися, оскільки нове покоління 
набагато легше адаптуватиметься до нової цифрової економіки, а отже, з’явиться 
додатковий бонус для технологічного розвитку. Причому найбільшого ефекту у 
найближчі роки слід очікувати саме в компоненті розвитку державних цифрових 
послуг, тобто розвитку електронного уряду, введення прямої демократії, створення 
максимально прозорих умов функціонування економічних і політичних агентів.  

Подальше дослідження стосувалося визначення того, як саме можна поширювати 
нові технології, найкращі практики, економічні досягнення між країнами-сусідами. 
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. Зокрема, 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.  

Для аналізу використано модифіковане рівняння гравітаційної моделі:  
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
− +
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де β0, …, β7 –  коефіцієнти моделі; EB – індекс економічної безпеки в країні у певний 
рік; EB_dif – різниця у індексі економічної безпеки між двома країнами; EU – 
індикатор членства в ЄС, який набуває значення 1, якщо країна є членом 
Європейського Союзу, та 0 у протилежному разі; Dist – відстань між столицями 
держав, км; 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; MONETARYU – приймає значення 1, 
якщо країна використовує в якості національної валюти євро, та 0 – у протилежному 
разі; εtij  – залишки моделі у момент t для країни i, що має вплив на країну j. Для 
перевірки гіпотез була зібрана база даних з 51 888 спостережень, що містить річні дані 
щодо 48 країн за 1992 –2017 роки.   

Аналіз показав, що 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%. Відстані перестають відігравати визначальну роль 
у поширенні технологій, товарів, послуг, що зумовлює надзвичайно низький вплив 
відстані на процеси поширення економічної безпеки. Це означає, що, враховуючи 
розвиненість транспортної інфраструктури Європи, можна достатньо швидко 
поширювати новітні тенденції економічної безпеки між країнами. Гальмуючим 
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чинником у цьому процесі виступає інерційність самого індексу, який приблизно на 
90% визначається своїми попередніми значеннями. Економічне зростання та 
вирівнювання за умов успішного господарювання нівелюють розбіжності між 
країнами. Зростання індексу у країнах сусідах достатньо вагомо поширюється на 
власну країну. Отже, всім країнам, з одного боку, вигідно мати навколо себе заможних 
сусідів, а з іншого – підвищення індексу безпеки можливе лише за умови значного 
посилення конкурентної боротьби.  

У п’ятому розділі «Напрями підвищення ефективності інструментів 
державного регулювання економічної безпеки держави» досліджуються питання 
регулювання економічної безпеки держави за допомогою податково-бюджетної та 
грошово-кредитної політики, формування стратегії гарантування прийнятного рівня 
економічної безпеки України.  

Аналіз процесу становлення та реформування вітчизняної податково-бюджетної 
політики, дає підстави стверджувати, що в Україні не вдалося сформувати таку 
податкову політику, яка б відповідала чинним соціально-економічним реаліям і стала 
б реальним фактором економічного зростання, зокрема, шляхом використання 
ефективних інструментів податкової політики. При цьому, потенціал податкової 
політики в Україні в 1,3 - 1,5 рази знижує тіньова економіка. Для визначення 
оптимальних ставок податків розроблено інструментарій, що дає змогу 
охарактеризувати форму виробничої й фіскальної кривих та оцінити точки перегину 
на них: точки Лаффера 1-го й 2-го порядків, відповідно. Економічно точка Лаффера 
першого порядку означає ту межу податкового тягаря, за якого виробнича система не 
переходить у режим рецесії. Точка Лаффера другого порядку показує величину 
податкового тягаря, за межами якої збільшення маси податкових надходжень стає 
неможливим. Знаходження та порівняння двох точок Лаффера з фактичним 
податковим тягарем дає змогу оцінити ефективність податкової системи країни й 
напрямки її оптимізації.  

На основі загальновідомої виробничої функції Кобба–Дугласа за допомогою 
економетричного аналізу оцінено точки Лаффера для 3 найважливіших видів податків 
за останні 22 роки. Отримані результати засвідчили, що деякі податкові ставки в 
Україні за останні роки змінюються, наближаючись до їхніх оптимальних значень. 
Проведені розрахунки показують, що оптимальне значення ПДВ для розвитку 
економіки має бути близьким до 14–24% ВВП. Водночас максимальними збори до 
бюджету мають бути за ставки податку 13,78% ВВП. Реальне оподаткування фізичних 
осіб на рівні 7-8,5% ВВП виявилося занадто великим, що стимулювало деяку частку 
населення ухилятися від податків. Наразі оптимальна ставка має становити близько 
6,57% ВВП. Прибуток підприємств оподатковується за ефективною ставкою, нижчою 
за рекомендовану. Якщо в середньому цей податок приносить близько 3% ВВП, то 
рекомендований рівень становить від 3 до 7%. Однак треба пам’ятати, що ці відсотки 
показують лише суми, які реально надходять до бюджету, а значна частина прибутків 
залишається в офшорних країнах, що спотворює реальні податкові ставки.  

В умовах постійного збільшення боргового навантаження та витрат на 
обслуговування боргу залишається актуальним дослідження ефектів впливу 



21 
 
державного боргу на економічне зростання держави. У роботі оцінено регресійну 
модель впливу державного боргу на економічне зростання держави  

2
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де  g  – рівень зростання ВВП у порівнянні з попереднім роком; 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. 

Аналіз показує, що в Україні дефіцит бюджету та нагромадження державного 
боргу негативно впливають на зростання ВВП, тоді як покращення сальдо рахунку 
поточних операцій та підвищення рівня заощаджень зумовлюють нарощування 
темпів його зростання.  

Сучасні тенденції розвитку економічної думки підтверджують обмеженість 
застосування статичних методів моделювання. Дослідження економічних систем 
вимагає урахування попередніх значень ендогенних та екзогенних змінних, тобто 
розгляду 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑝𝑝)  моделей. За допомогою цієї моделі проаналізовано вплив 
державного боргу (DEBT) на економічне зростання в Україні та країнах ЄС. Для цього 
досліджено динамічну взаємодію обсягу валового внутрішнього продукту та рівня 
державного боргу (в дужках вказано стандартні похибки).  
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Аналіз показав, що в Україні державний борг стимулює економічну активність 
лише в перші періоди та не має довгострокового ефекту. Отже, державні запозичення 
не мають довгострокової інвестиційної складової та залучені для задоволення 
поточних потреб економічної системи. Порівняння моделі для даних країн 
Європейського Союзу свідчить, що використання позикових коштів у країнах ЄС є 
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більш раціональним і слугує фактором стимулювання економічної активності, на 
відміну від України, де державний борг має короткостроковий позитивний ефект.  

На основі аналізу діяльності держави в галузі грошово-кредитної політики 
побудована модель для оцінки впливу монетарних факторів на економічне зростання 
в Україні:  
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 - 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.). 
Модель побудована на основі статистичних квартальних даних за період 2005-2016 
рр. Ця модель є адекватною, всі коефіцієнти моделі значущі. Дослідження показали 
відсутність мультиколінеарності та автокореляції, ряди даних є стаціонарними.  

Регресійний аналіз показав, що збільшення наданих суб’єктам господарювання 
обсягів кредитування є чинником зростання ВВП в Україні. Згідно з результатами 
розрахунків, зростання обсягу реальних кредитів на 1% за інших рівних умов 
спричиняє зростання ВВП на 0,6 % з часовим лагом у один 1 квартал. Зростання ВВП 
також зумовлюється скороченням 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%. На економічне зростання позитивно впливає зменшення 
відсоткової ставки за кредитами. Так, зменшення відсоткової ставки на 1% має 
наслідком збільшення ВВП на 0,56%.  

Стійкість співвідношення державного боргу і ВВП залежить від 
макроекономічних умов, пов'язаних з номінальною відсотковою ставкою, зростанням 
ВВП і державним бюджетом. Зокрема, якщо номінальна відсоткова ставка перевищує 
номінальне зростання ВВП, то відношення боргу до ВВП залишатиметься стійким 
доки первинний профіцит бюджету буде покривати різницю між відсотковою 
ставкою і темпом зростання ВВП. Отже, відповідну залежність можна описати за 
допомогою такого індикатора стійкості боргу ( 1tz = позначає нестабільність боргу):  

( )1,  якщо 
0,  в іншому випадку,

t t t t
t

p i y d
z

 − < −
= 


  

де tp  – співвідношення профіциту бюджету до ВВП, ti  – номінальна відсоткова 
ставка, ty  – щорічний приріст ВВП, td – співвідношення боргу до ВВП. 

Визначено змінні, що характеризують стабільність та нестабільність відношення 
боргу до ВВП вище та нижче певного порогового значення:  
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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. 
Досліджено базову збалансовану нединамічну панельну модель :  

, 1 1 2 3 4
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i t it it it it it i t ity X d d d d uα β β β β ν ε+ = + + + + + + +   
де , 1i ty +  – ендогенна змінна, яка позначає економічне зростання, тобто ріст ВВП i-ї 
країни в період t; 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 обрано: валове нагромадження основного 
капіталу у відсотках до ВВП; темпи зростання населення; державний 
дефіцит/профіцит бюджету у відсотках до ВВП для контролю впливу податково-
бюджетної політики; довгострокову реальну відсоткову ставку для контролю впливу 
грошово-кредитної політики; сальдо поточного платіжного балансу у відсотках до 
ВВП. 

У роботі оцінено різні економіко-математичні моделі для розвинених країн та 
країн, що розвиваються. Стосовно країн з низьким рівнем доходу проаналізовано 
можливий граничний вплив зовнішнього боргу окремо на країни, що є учасниками 
ініціативи HIPC (бідні країни з великим державним боргом), та на інші країни, що 
розвиваються. Визначено базове рівняння, економіко-математичної моделі, яке 
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 uβ γ δ γ δ ν ε= + ≤ + > + + +  
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 різні види зовнішнього боргу, δ  – певне порогове значення, ( )I ⋅  – 
індикаторна функція, яка набуває значення 1, коли виконується відповідна нерівність.  

Аналіз розроблених моделей показав, що для розвинених країн, порогове 
значення співвідношення боргу до ВВП, після якого відбувається сповільнення 
економічного зростання країни, становить 65-70%. Цей результат підтверджує 
рекомендації МВФ щодо значення відповідного показника для більшості країн. 
Моделювання виявило, що саме стабільний борг, значення якого нижче від 
порогового, забезпечує найбільше економічне зростання.  

Для країн, що розвиваються, при дослідженні впливу зовнішнього боргу на 
економічне зростання статистично значущим виявлено тільки порогове значення 
співвідношення зовнішнього боргу до обсягів експорту товарів і 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 у сукупності та для кожної вибірки окремо 
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встановлено, що найбільше зростання (найменше падіння) забезпечує такий рівень 
зовнішнього боргу, за якого співвідношення зовнішнього боргу до експорту є нижчим 
за менше порогове значення. Загалом, знайдені порогові значення є статистично 
значущими, а отже, слушною є рекомендація: для забезпечення найбільшого 
економічного зростання країнам, що розвиваються, необхідно утримувати 
накопичення зовнішнього боргу в межах 191% експорту. Для України на підставі 
оцінювання нелінійної моделі з’ясовано, що перевищення співвідношення 
зовнішнього боргу до ВВП порогу у 88% призводить до уповільнення економічного 
зростання.  

Дослідження показало, що будь-яка зміна ситуації в економіці США спричиняє 
реакцію на фінансових ринках всього світу. Внаслідок надзвичайно високої 
мобільності спекулятивних капіталів відповідні зміни спостерігаються майже в усіх 
країнах, але з різними наслідками. Це зумовило аналіз моделі 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 вплив на 
макроекономічну стабільність: CPI_UKR – індекс споживчих цін (рівень на 1.01.2002 
=100); R_UKR – середньозважена ставка за всіма інструментами за даними НБУ, %; 
GDP_REAL_UKR – рівень ВВП України, нормований на індекс споживчих цін, млн. 
грн. у цінах на 1.01.2002; EX_RATE – обмінний курс національної валюти, грн. за 100 
дол. США. Для визначення зовнішнього впливу до моделі включено два екзогенні 
показники: R_US – базову ставку відсотка ФРС США, %;, GDP_US – рівень ВВП 
США, млрд. дол. Враховуючи значний рівень сезонності у рядах, що характеризують 
українську економіку, вирішено провести сезонне коригування рядів за допомогою 
стандартної процедури Census X12. Внаслідок цього створені змінні: 
GDP_REAL_UKR_SA та R_UKR_SA. Оцінена VAR-модель має такий вигляд:  
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Модель показує позитивний вплив зростання нормованого ВВП на подальше 
зростання економіки. Також позитивний ефект має, принаймні у короткостроковій 
перспективі, ефект зростання цін та приріст відсоткової ставки. Однак зростання 
ставки відсотка у США чинить помірний негативний вплив на зростання економіки 
України. Очевидно, що це пов’язано з бажанням виведення спекулятивних грошей з 
економік країн, що розвиваються. Також негативно впливає приріст ВВП США, що 
пояснюється тим, що з поліпшенням економічної ситуації у цій країні, основні 
інвестиції спрямовуються саме туди, а не на ринки країн, що розвиваються. Друге 
рівняння підтверджує тезу про імпортовану інфляцію в нашій країні. Зокрема, 
зростання ставки відсотка США, що загалом відповідає інфляційним очікуванням, 
призводить до зростання цін в Україні. Отже, в нашій країні інфляція має декілька 
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впливів: з одного боку зменшення нормалізованого ВВП призводить до зростання цін, 
з іншого – спостерігається певна інертність у зміні цін, а ззовні відчувається сильний 
вплив розвитку економіки США, як на рівні зростання ВВП, так і на рівні зростання 
ставки відсотка. Єдиним механізмом стримування інфляції в такому разі, відповідно 
до моделі, залишається ставка відсотка в Україні, зростання якої стимулює зменшення 
цін. Однак вплив ставки порівняно і з іншими факторами залишається вкрай 
обмеженим.  

Отже, перед Україною стоїть багато завдань у сфері зміцнення її економічної 
безпеки. Для їх вирішення має бути розроблена та схвалена відповідна стратегія 
розвитку, що діятиме на всіх рівнях. Зокрема, слід прийняти:  

• бюджетну стратегію, що буде спрямована 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 окреслені способи 
синхронізації з податково-бюджетною політикою, що підвищить ефективність 
діяльності як уряду, так і Національного банку України;  

• стратегію науково-технічної діяльності, покликану суттєво оптимізувати 
витрати на освіту та науку з підвищенням їх ефективності. Така стратегія має 
відповідати на питання, як збільшити конкуренцію не тільки в освітній сфері, а й на 
ринку праці загалом. На жаль, складна економічна ситуація, технологічна відсталість, 
інертність економіки пояснюються значними перекосами у створенні ресурсно-
залежного виробництва. Але є й інші причини: велика корупція, значна тінізація 
економіки, сировинна-експортна модель економіки, за якої підприємства слабо 
зацікавлені в унікальних спеціалістах, слабка інтеграція до європейських ринків. 
Внаслідок цього сформувалася економіка з вкрай низькою оплатою праці, яка не 
стимулює автоматизацію виробництва, економію праці, підвищення її кваліфікації 
тощо. Окрім очевидних проблем з наповненням бюджету країни, склалися 
передумови для загального падіння рівня вищої освіти, девальвації отриманих знань 
і навичок, створення системи, за якої переважній більшості університетів в Україні 
стало невигідно боротися за якість вищої освіти. Попри усвідомлення цієї проблеми 
на найвищому рівні керівництва, існуючі економічні передумови не стимулюють 
більшість університетів змістити акценти у власній роботі;  

• стратегію медичного забезпечення, яка не лише забезпечить реформування 
галузі, але й поставить за мету досягнення показників тривалості життя, 
народжуваності та умов доступу до медичних послуг, як у розвинених країнах 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 підстави для достатньо дешевого 
впровадження технологій з виробництва енергії з відновлювальних джерел. Нова 
стратегія має допомогти країні, що характеризується величезними сміттєзвалищами, 
стати 100% переробником сміття у енергію, зменшити витрати при передачі енергії 
принаймні до європейського рівня;  
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• стратегію підвищення інформатизації країни, що створить прозорі та швидкі 
відносини між населенням і владою, унеможливить корупцію на всіх рівнях;  

• стратегію розбудови інфраструктури країни, що поліпшить логістику, усуне 
проблеми у річковій і портовій інфраструктурі, збільшить мобільність як вантажів, 
так і пасажирів, сприятиме розвитку туризму;  

• стратегію розвитку українського села та його перетворення на поселення з 
міською інфраструктурою та відповідною якістю життя.  

Якщо Україна хоче досягнути рівня економічної безпеки розвинених країн, то 
наведені кроки потрібно робити якнайшвидше, адже, як показало дослідження, 
кожного року наша держава поступається світовим державам, що погіршує її 
конкурентоспроможність.  

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 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 
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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 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 
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світу. 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 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. 
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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, 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 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.  
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Отже, для гарантування високого рівня економічної безпеки, зіставного з 
середньоєвропейським рівнем, треба зробити рішучі кроки на шляху реалізації 
окреслених у цьому дослідженні завдань.  
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АНОТАЦІЯ  

Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних 
глобалізаційних викликів. – Рукопис.   

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. Такий підхід дозволив враховувати напрями змін у країнах світу та визначити 
зовнішні загрози та ризики для економічної безпеки України на сучасному етапі 
розвитку. Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 
комплексу економіко-математичних моделей для ухвалення управлінських рішень 
органами державної влади, що зацікавлені у підвищенні рівня економічної безпеки 
України в умовах глобалізованого світу та геополітичних викликів сьогодення.   

Ключові слова: економічна безпека, бюджетна політика, монетарна політика, 
циклічність світової економіки, гравітаційна модель, панельна регресія, нерівність 
доходів, технологія.  
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Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
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Диссертация посвящена разработке теоретических и методологических основ 
исследования и экономико-математических моделей экономической безопасности 
страны в условиях глобализирующейся среды.  

Разработан комплекс экономико-математических моделей для определения 
влияния ключевых показателей экономической безопасности на состояние 
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экономического, социального, технологического развития стран Европы, основанный 
на авторской концепции расчета индекса экономической безопасности государства на 
основе унифицированного сравнения параметров экономического и социального 
развития всех стран мира, что позволило отойти от использования сигнальных 
подходов и устранило субъективизм при вычислениях, а также предоставило базу для 
динамического сравнения экономической безопасности стран, которая в отличие от 
существующих методик, использует геополитические факторы при анализе. Такой 
подход позволил учитывать направления изменений в странах мира и определить 
внешние угрозы и риски для экономической безопасности Украины на современном 
этапе развития. Практическое значение полученных результатов заключается в 
использовании комплекса экономико-математических моделей для принятия 
управленческих решений органами государственной власти, которые заинтересованы 
в повышении уровня экономической безопасности Украины в условиях 
глобализирующегося мира и геополитических вызовов современности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, бюджетная политика, 
монетарная политика, цикличность мировой экономики, гравитационная модель, 
панельная регрессия, неравенство доходов, технология.  

 
ABSTRACT  

Stavytskyy A. V. Modeling the state economic security in conditions of current 
globalization challenges. – Manuscript.  

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 was 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.  

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.  
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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 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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