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Ягі М. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки України

Мета статті полягає у вдосконаленні діагностичного інструментарію оцінки економічної безпеки країни. Однією з найбільших проблем забез
печення економічної безпеки в Україні є наявність регіональних диспропорцій розвитку, саме тому пропонується здійснювати оцінювання рівня 
економічної безпеки країни шляхом розрахунку інтегрального показника, під яким слід розуміти узагальнюючий макроекономічний показник, який 
комплексно характеризує сучасний стан безпеки економіки країни в регіональному розрізі. Оцінювання рівня економічної безпеки країни пропо
нується ґрунтувати на ієрархічно побудованій системі показників, яка включає інтегральний, комплексні та часткові показники. Діагностич
ний інструментарій оцінки економічної безпеки країни передбачає використання кореляційного та таксономічного аналізу, а також методу 
шкалювання, що дозволяє визначити  рівень та диспропорції розвитку регіонів і може служити основою для формування стратегії убезпечення 
економіки країни та її регіонів.
Ключові слова: економічна безпека країни, інтегральний показник, шкалювання.
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Яги М. Методический подход к оцениванию экономической  

безопасности Украины
Цель статьи состоит в совершенствовании диагностического ин
струментария оценки экономической безопасности страны. Одной 
из самых больших проблем обеспечения экономической безопасности 
в Украине является наличие региональных диспропорций развития, по
этому предлагается осуществлять оценку уровня экономической без
опасности страны путем расчета интегрального показателя, под 
которым следует понимать обобщающий макроэкономический по
казатель, комплексно характеризующий современное состояние без
опасности экономики страны в региональном разрезе. Оценку уровня 
экономической безопасности страны предлагается осуществлять на 
иерархически построенной системе показателей, которая включает 
интегральный, комплексные и частичные показатели. Диагностиче
ский инструментарий оценки экономической безопасности страны 
предусматривает использование корреляционного и таксономическо
го анализа, а также метода шкалирования, что позволяет опреде
лить уровень и диспропорции развития регионов и может служить 
основой для формирования стратегии обеспечения безопасности эко
номики страны и её регионов.
Ключевые слова: экономическая безопасность страны, интегральный 
показатель, шкалирование.
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Yagi M. The Methodical Approach to Assessing the Economic Security  

of Ukraine
The aim of the article is to improve the diagnostic instrumentarium for as
sessing the economic security of the country. One of the biggest problems of 
economic security in Ukraine is the presence of regional developmental im
balances, therefore, it is proposed to assess the level of economic security of 
the country by calculating the integral indicator, which should be understood 
as a generalizing macroeconomic indicator that comprehensively character
izes the current status of national economy security in a regional context. 
The assessment of the level of the country’s economic security is proposed to 
be carried out with a hierarchically constructed system of indicators, which 
includes integral, complex and partial indicators. Diagnostic instrumentarium 
for assessing the economic security of the country implies the use of correla
tion and taxonomic analyses, as well as the scaling method, which allows 
determining the level and disproportions of regional development and can 
serve as a basis for developing a strategy to ensure the economic security of 
the country together with its regions.
Keywords: economic security of the country, integral indicator, scaling.
Fig.: 3. Tbl.: 2. Formulae: 1. Bibl.: 15. 
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Значні структурні диспропорції в економіці Укра-
їни, з одночасним зростанням її відкритості сві-
товому економічному простору, обумовлюють 

необхідність вдосконалення методології оцінювання 

економічної безпеки країни як невід’ємної складової 
її державного регулювання. Базові положення мето-
дичних підходів до оцінювання економічної безпеки 
країни, регіону чи підприємства ґрунтуються на: 
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 застосуванні певної сукупності індикаторів 
та показників, з пороговими значеннями, пе-
ревищення або недосягнення яких свідчить 
про можливість виникнення загроз еконо-
мічної безпеки [1]; 

 застосуванні та адаптації світових індексів 
для визначення рівня економічної безпеки у 
світовому геоекономічному просторі [2]; 

 побудові інтегрального показника економіч-
ної безпеки країни за складовими, такими як 
виробнича безпека, демографічна безпека, 
енергетична безпека, зовнішньоекономічна 
безпека, інвестиційно-інноваційна безпека, 
макроекономічна безпека, продовольча без-
пека, соціальна безпека, фінансова безпека [3]. 

Багатоаспектність підходів до оцінювання еко-
номічної безпеки країни, відсутність єдиних вимог до 
переліку індикаторів та їх порогових значень обумов-
люють необхідність удосконалення методичного під-
ходу до оцінювання безпеки національної економіки. 

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених-
економістів: О. І. Барановського, З. С. Варналія, О. С. Вла- 
сюка, В. М. Гейця, Б. В. Губського, М. М. Єрмошенка, 
С. М. Єчмакова, Я. А. Жаліло, В. І. Мунтіяна, О. Ф. Но- 
вікової, Г. А. Пастернака-Таранушенко, В. М. Сєнча-
гова, Г. П. Ситника, А. І. Сухорукова та ін. свідчить, 
що на сьогодні залишаються недостатньо розробле-
ними методичні підходи та інструментарій оціню-
вання економічної безпеки країни. Крім того, існуючі 
підходи до оцінки економічної безпеки в основному 
складні для використання і не дозволяють з достат-
нім ступенем достовірності давати об’єктивну оцінку 
загроз національним економічним інтересам.

Метою статті є вдосконалення діагностичного 
інструментарію до оцінки економічної безпеки країни.

Економічну безпеку традиційно визначають як 
найважливішу якісну характеристику еконо-
мічної системи держави, яка означає її здат-

ність підтримувати нормальні умови життєдіяль-
ності населення, стійке забезпечення ресурсами для 
розвитку галузей господарства та послідовну реалі-
зацію національних інтересів. Крім того, економічна 
безпека як система інструментів і механізмів інсти-
туційної взаємодії має здатність запобігати загрозам 
або мінімізувати їх вплив на економіку в цілому та на 
її частини – галузі, регіони, підприємства [4].

Однією з найбільших проблем забезпечення еко-
номічної безпеки в Україні є наявність регіональних 
диспропорцій розвитку, саме тому пропонується здій-
снювати оцінювання рівня економічної безпеки країни 
шляхом розрахунку інтегрального показника, під яким 
слід розуміти узагальнюючий макроекономічний по-
казник, який комплексно характеризує сучасний стан 
безпеки економіки країни в регіональному розрізі.

Оцінювання рівня економічної безпеки країни 
пропонується ґрунтувати на ієрархічно побудованій 
системі показників, яка включає інтегральний, комп-
лексні та часткові показники. Діагностичний інстру-
ментарій оцінки економічної безпеки країни перед-
бачає використання кореляційного та таксономічно-
го аналізу, а також методу шкалювання, що дозволяє 
визначити рівень та диспропорції розвитку регіонів 
і може служити основою для формування стратегії 
убезпечення економіки країни та її регіонів (рис. 1).

Послідовність оцінювання рівня економічної 
безпеки країни включає три етапи.

Етап 1. Вибір методичного підходу до оцінки 
економічної безпеки країни. Науково-методичні під-
ходи до проведення оцінки рівня економічної безпеки 
представлені як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі. 

 Етап 1.
Вибір методичного підходу

до оцінки економічної
безпеки країни

1.1. Визначення компонент інтегрального показника економічної
безпеки країни.
1.2. Обрання методу для побудови інтегрального показника
економічної безпеки країни

Етап 2.
Інтегральна оцінки економічної

безпеки регіонів країни

2.1. Визначення первинної сукупності показників для аналізу.
2.2. Оцінка економічної безпеки регіонів.
2.3. Визначення кількісних і якісних рівнів економічної безпеки
регіону.
2.4. Побудова інтервальної шкали інтегрального показника
економічної безпеки регіону

Етап 3.
Інтегральна оцінка економічної

безпеки країни

3.1. Розрахунок інтегрального показника економічної безпеки
країни.
3.2. Визначення кількісних і якісних рівнів економічної безпеки
країни.
3.3. Побудова інтервальної шкали інтегрального показника
економічної безпеки країни

 

Рис. 1 Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки країни
Джерело: авторська розробка.



178

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

О
-М

АТ
ЕМ

АТ
И

ЧН
Е 

М
О

Д
ЕЛ

Ю
ВА

Н
Н

Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2018
www.business-inform.net

Для оцінки рівня економічної безпеки найчас-
тіше застосовують такі підходи та методи [5, с. 59]: 
моніторинг основних соціально-економічних показ-
ників і порівняння їх з граничними значеннями; оцін-
ка темпів економічного зростання і динаміки їх змі-
ни; методи експертної оцінки, які служать для опису 
кількісних і якісних характеристик досліджуваних 
процесів; метод аналізу й обробки сценаріїв; методи 
оптимізації; теоретико-ігрові методи; методи корис-
ності; методи розпізнавання образів (полягають у 
перетворенні вхідної інформації (параметрів, ознак) 
у вихідну (висновки про віднесення образу до складо-
вих економічної безпеки); методи теорії нечітких сис-
тем; методи багатовимірного статистичного аналізу. 

Пропонується здійснювати оцінювання рівня 
економічної безпеки країни із використан-
ням адитивної моделі інтегрального показ-

ника. Особливістю таксономічного інтегрального по-
казника є те, що його значення знаходиться в інтер-
валі від 0 до 1. Інтерпретація даного показника така: 
він приймає високі значення при близьких значеннях 
до еталону показників у системі та низькі значення 
при далеких [6].

Упродовж останніх років соціально-економіч-
ний розвиток регіонів України характеризується 
формуванням великої кількості викликів соціально-
економічного характеру, ігнорування яких сприяти-
ме переростанню їх у ризики та загрози економічній 
безпеці країни. Найістотніший вплив на економічну 
безпеку країни проявляється в неможливості адек-
ватного забезпечення національних і регіональних 
економічних інтересів, що призводить до виникнен-
ня різноманітних соціально-економічних диспропор-
цій та криз на мезо- та макрорівнях безпеки. Тому 
компонентами інтегрального показника економічної 
безпеки України було обрано інтегральні показники 
економічної безпеки регіонів.

Етап 2. Інтегральна оцінка економічної без-
пеки регіонів України. Даний етап складається з 
чотирьох під етапів: визначення первинної сукуп-
ності показників для аналізу; оцінка економічної без-
пеки регіонів; визначення кількісних і якісних рівнів 
економічної безпеки регіону; побудова інтервальної 
шкали інтегрального показника економічної безпеки 
регіону.

За результатами аналізу даних офіційної ста-
тистики, матеріалів, що містять статистичну інфор-
мацію про соціально-економічний розвиток регіонів, 
та оцінки експертів було сформовано систему показ-
ників для оцінки економічної безпеки регіонів. Пер-
винна сукупність показників для оцінювання еко-
номічної безпеки регіону, до якої було включено 140 
показників, була згрупована за такими складовими: 
виробничою, зовнішньоекономічною, демографіч-
ною, кримінальною, інвестиційною, бюджетною, со-
ціальною, трудовою, макроекономічною. 

Для визначення стану складових економіч-
ної безпеки регіону застосовано метод ентропійної 
згортки, яка є результатом модифікації згорток част-
кових критеріїв. Застосування ентропійної згортки, 
на відміну від адитивної, мультиплікативної, ади-
тивно-мультиплікативної, нівелює те, що недостат-
нє значення часткової функції корисності стосовно 
одного критерію може бути компенсоване збільшен-
ням значень часткової функції корисності стосовно 
іншого критерію [7; 8]. Крім того, адекватність моделі 
функції корисності обумовлює особливості тополо-
гічного розподілу альтернатив у просторі часткових 
критеріїв [9].

Інтегральний показник економічної безпеки ре-
гіону розраховано як середнє геометричне зі значень, 
які входять до його складу індивідуальних показни-
ків. Перевагою цих методів є простота розрахунків 
[10, c. 43]. Основним недоліком при розрахунку ін-
тегрального показника при використанні середньоа-
рифметичного значення є те, що будь-яке погіршення 
однієї часткової оцінки компенсується таким самим 
за абсолютною величиною покращенням іншої част-
кової оцінки [11]. Тому для уникнення можливості 
переважання однієї складової економічної безпеки 
регіону над іншою значення загального показника 
розраховано як середнє геометричне за формулою 
(2.9) в [11]:

 
1 2 ... ,n n

ебр n nI k k k k= ⋅ ⋅ ⋅ = ∏  
де    Іебр − інтегральний показник економічної безпеки 
регіону;

k1, k2, ..., kn − часткові коефіцієнти;
n − кількість часткових коефіцієнтів.

Важливим етапом оцінювання економічної без-
пеки є визначення порогових значень інте-
грального показника економічної безпеки та 

його складових, що дозволяє виявити «зони небез-
пеки». Порогові значення індикаторів (нижній поріг, 
верхній поріг) – це кількісні величини, порушення 
яких спричинює несприятливі тенденції в економіці 
регіону. Без знання границь безпечних умов життє-
діяльності неможливо захистити життєво важливі 
інтереси об’єктів безпеки [12].

Отже, на відміну від методичних підходів та ана-
лізу, що базуються на застосуванні порогових значень 
кожного часткового індикатора економічної безпеки, 
запропоновано розрахувати порогові значення інте-
грального показника економічної безпеки регіону та 
його складових, що відповідає вимогам комплекснос-
ті оцінювання економічної безпеки регіону.

Базуючись на основах теорії вимірів, доведено, 
що для будь-якої емпіричної системи завжди можна 
побудувати шкалу, а відповідні шкальні значення бу-
дуть визначені з точністю до довільного монотонного 
зростаючого перетворення. Отже, дані перетворення 
є прийнятними для тих шкал, за якими елементи ем-
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піричної системи відображаються в числову систему 
[13, c. 18]. 

Застосування методу шкалювання передбачає 
декілька етапів: 1) створення емпіричної системи 
проявів досліджуваних систем і фіксація типів від-
носин між ними; 2) аналіз даних, залежно від резуль-
татів якого будується числова система, що є основою 
одного з типів шкал [13].

Вибір необхідної шкали вимірювання еконо-
мічної безпеки є вагомим етапом дослідження стану 
економічної безпеки регіону, оскільки вимірювальна 
шкала повинна характеризуватися: впорядкованістю, 
інтервальністю, точкою нуля. Наявність або відсут-
ність даних ознак дозволяє віднести шкалу до тієї чи 
іншої категорії [14, с. 16].

Враховуючи потребу більшої інформативності 
про відмінності економічної безпеки регіонів, 
тобто диференціацію об’єктів вимірювання, та 

метричність величин показників економічної безпеки 
регіону, застосовано метричні шкали. Метричні шка-
ли поділяються на шкали інтервалів та шкали відно-
шення. Шкали відношення застосовуються за умови 
наявності абсолютної точки відліку. На відміну від 
шкал відношення шкали інтервалів не мають «при-
родної» точки нуля, але для них характерні інтерваль-
ність та впорядкованість. Даний тип шкали перед-
бачає присвоєння об’єкту дослідження такого числа 
одиниць вимірювання, яке пропорційно виражено 
змінами властивостей [14, с. 16; 15, с. 207]. Відносна 
шкала характеризується усіма атрибутами інтерваль-
ної шкали, крім того, має фіксовану «0» точку, яка не є 
умовною, оскільки вона відповідає повній відсутності 
вимірювальних властивостей [14, с. 16; 15, с. 207].

Особливості методики побудови інтерваль-
ної шкали полягають у застосуванні закону 
нормальності розподілу показників, який в 

економіці знаменується законом Гауса. Згідно із цим 
законом існує закономірність, коли інтенсивності, 
близькі до середньої величини, зустрічаються часті-
ше, ніж крайні інтенсивності показника. Для еконо-
мічних процесів, здебільшого, нехарактерний нор-
мальний розподіл показників.

Інтервальні шкали рівнів економічної безпеки 
регіону країни наведено в табл. 1.

Динаміку зміни рівня економічної безпеки регі-
онів України наведено на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, ґрунтуючись на результатах 
шкалювання, виявлено, що для регіонів України були 
характерні середній та низький рівні економічної без-
пеки. Стабільно низький рівень економічної безпеки 
спостерігається в Чернівецькій області, а стабільно 
високий – у Київській області. 

Етап 3. Інтегральна оцінка економічної без-
пеки країни. Аналогічно до розрахунку інтегрально-
го показника економічної безпеки регіону, викорис-
товуючи формулу середньої геометричної, розрахо-
вано значення інтегрального показника економічної 
безпеки України за період з 2006 по 2016 рр. Засто-
совуючи правило «трьох сигм» і розрахований кое-
фіцієнт коригування, побудовано інтервальну шкалу 
рівнів економічної безпеки країни, яку представлено 
в числовому та лінгвістичному вимірах (табл. 2).

Динаміку зміни інтегрального показника еко-
номічної безпеки України надано на рис. 3.

Згідно з рис. 3, ґрунтуючись на результатах шка-
лювання, виявлено, що для України протягом 2006–
2016 рр. були характерні середній та низький рівні 
економічної безпеки. 

Таблиця 1

Шкали та рівні економічної безпеки регіону країни

Складові інтегрального показника 
економічної безпеки регіону 

Рівні економічної безпеки країни

Низький Середній Високий

Інтегральний показник економічної 
безпеки регіону [0; 0,1574] (0,1574; 0,4156] (0,4156; 1]

Значення шкал субінтегральних показників при правобічній асиметрії

Трудова безпека [0; 0,2728] (0,2728; 0,7241] (0,7241; 1]

Макроекономічна безпека [0; 0,04399] (0,04399; 0,3084] (0,3084; 1]

Виробнича безпека [0; 0,06101] (0,06101; 0,9451] (0,9451; 1]

Інвестиційна безпека [0; 0,0961] (0,0961; 0,1904] (0,1904; 1]

Значення шкал субінтегральних показників лівобічній асиметрії

Демографічна безпека [0; 0,3945] (0,3945; 0,6805] (0,6805; 1]

Соціальна безпека [0; 0,2795] (0,2795; 0,6415] (0,6415; 1]

Зовнішньоекономічна безпека [0; 0,1911] (0,1911; 0,9945] (0,9945; 1]

Кримінальна безпека [0; 0,5656] (0,5656; 0,8965] [0,8965; 1]

Бюджетна безпека [0; 0,38998] (0,38998; 0,7845] (0,7845; 1]

Джерело: розраховано автором.
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Межа 1 (перехід від низького до середнього
рівня економічної безпеки регіону
Межа 2 (перехід від середнього до високого
рівня економічної безпеки регіону

2006 рік
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Рис. 2. Динаміка Інтегральних показників економічної безпеки регіонів України у 2006–2016 рр.
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Шкали та рівні економічної безпеки країни

Показник економічної  
безпеки країни 

Рівні економічної безпеки країни

Низький Середній Високий

Значення шкал показників при правобічній асиметрії

Інтегральний показник  
економічної безпеки країни [0; М – σk] (М – σk;  

М + σ(k+1)] (М + σ(k+1); 1] [0; 0,3944] (0,3944; 
0,4596] (0,4596; 1]

0,436 0,416
0,407

0,402

0,434 0,426
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0,394

0,394

0,394 0,394
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ІЕБК

Межа 1 (перехід від низького 
до середнього рівня 
економічної безпеки країни)

Межа 2 (перехід від 
середнього до високого рівня 
економічної безпеки країни)

Рік

Показник




    









Рис. 3. Динаміка інтегрального показника економічної безпеки України у 2006–2016 рр.
Джерело: авторська розробка.

ВИСНОВКИ
Таким чином, оцінка рівня економічної безпеки 

країни є ключовим елементом моніторингу реаліза-
ції державного регулювання в цій сфері. Для оцінки 
економічної безпеки країни пропонується методич-
ний підхід, який ґрунтується на ієрархічно побудова-
ній системі показників (інтегрального, комплексних  
і часткових), передбачає використання методів ана-
лізу (кореляційного аналізу і методів таксономії та 

шкалювання), що дозволяє визначити рівень та дис-
пропорцію розвитку регіонів країни.                            
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