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особа (будь-який громадяни, прокурор, юридичні особи, органи державного 
управління). Розгляд справи закінчується винесенням рішення, яке припиняє 
правосуб’єктність даної особи, але законодавець залишає право за даною 
особою право, строком на 5 років, на відновлення своїх прав, у випадку 
можливості знаходження такої особи, шляхом подання позову до суду і у 
відповідному порядку поновлення своєї правосуб’єктності.
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ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ІНТЕГРУВАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У період фінансово-економічної кризи особливої актуальності набуває 
забезпечення фінансової безпеки, що призводить до втрати внутрішньої і 
зовнішньої платоспроможності, нестабільності національної грошової 
одиниці, зниження доходів населення та активів суб’єктів господарювання. 

Основні загрози економічній безпеці України знаходяться у 
макроекономічній, інвестиційнії через надмірну залежність України від 
зовнішньоекономічної кон’юнктури, недостатній розвиток внутрішнього 
ринку та постійне погіршення стану зовнішньоторговельного балансу, високу 
диференціацію доходів населення [1]. 

В Україні оцінка економічної безпеки проводиться, відповідно до 
методики [2, 4], за компонентами: макроекономічною, фінансовою, 
виробничою, інвестиційною, науково-технологічною, енергетичною, 
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зовнішньоекономічною, соціальною, демографічною і продовольчою.
З метою удосконалення оцінки економічної безпеки пропонується 

використовувати підхід, що ґрунтується на розрахунку інтегрального 
показника, що дозволяє сформувати підґрунтя для проведення кластеризації 
країн світу з метою моніторингу рівня безпеки. 

Ієрархічно побудована система показників (інтегрального, 
комплексних і часткових), містить економічну складову, передбачає 
використання методів аналізу (кореляційний, кластерний аналіз і метод 
таксономії), що дозволяє визначити рівень та реалізацію наступного 
регулювання. Підхід дає можливість визначити місце (ранг), яке займає 
країна в загальній сукупності країн, динаміку зміни рангів за певний 
проміжок часу, виявити проблемні компоненти та здійснювати моніторинг 
дієвості регулювання.

Формування системи показників для оцінювання рівня безпеки 
економіки країни було здійснено за достовірності та інформаційної 
доступності. Інтегральний показник економічної безпеки країни було 
розраховано за економічною сферою. 

За результатами, що представлені у табл.1 за інтегральним показником 
економічної безпеки (30 країн), Україна займає 29 місце та відноситься до 
третього кластера з досить низькими показниками економічної безпеки.

Таблиця 1

Інтегральний показник економічної безпеки України за 2014-2017 рр.
Інтегральний 

показник 
економічної 

безпеки

Україна Значення країни – лідера ЄС
бали місце країна бали місце

2014 0,075 29 Швеція 0,753 1
2015 0,079 29 Швеція 0,754 1
2016 0,025 29 Данія 0,723 1
2017 0,023 29 Данія 0,703 1

У табл. 2 наведено часткові показники проблемної компоненти 
«Економічна складова» безпеки з негативною динамікою та значенням нижче 
за середнє по 3 кластеру країн [3].



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 28.05.2019) 

135

Таблиця 2
Показники економічної компоненти України з негативною динамікою 

Показник
Роки

2014 2015 2016 2017
Економічна глобалізація + + + + 

Нерівномірність економічного розвитку + + + + 

Рівень економічної нестабільності + + + + 

Макроекономічна стабільність + + + + 

Рівень розвитку фінансового ринку + + + + 

Проведений аналіз дозволив виявити проблемні показники компоненти 
економічної складової інтегрального показника безпеки для України: 
економічна глобалізація, нерівномірність економічного розвитку, рівень 
розвитку фінансового ринку, рівень економічної нестабільності, 
макроекономічна стабільність. Ці показники мають стабільну негативну 
динаміку та тенденцію до зниження, що потребує втручання державних 
органів з метою забезпечення економічної безпеки країни. 
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