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На основі аналізу положень сучасної теорії економічного розвитку 

визначено, що сутність економічної безпеки країни полягає в системній 

збалансованості економіки, яка забезпечує в існуючій системі суспільних 

відносин здійснення позитивних якісних змін при збереженні стійких темпів 

розширеного відтворення та можливість самовизначення національних 

інтересів в умовах конкурентних зовнішніх впливів. 

Запропоновано наступну диференціальну класифікацію економічної 

безпеки країни: безпека економіки екстенсивного росту та безпека економіки 

інтенсивного росту. В основу класифікації закладено критерій пріоритетності 

впливу факторів економічного росту в умовах діючої системи оціночних 

індикаторів сфери економічної безпеки національної економіки. 

Розроблено методичний підхід дослідження економічної безпеки країни, 

теоретико-методична основа якого передбачає ідентифікацію та 

структуризацію індикаторів оцінки рівня безпеки в системі факторів 

економічного росту. Обґрунтована структурно-логічна схема методичного 

підходу, яка включає блоки аналітичної оцінки, визначення детермінант та 

формалізації впливу. Доведено, що питома вага факторів економічного росту в 

структурі інтегрального показника економічної безпеки України складає 78,7%, 

зокрема факторів прямого впливу 38,7%, факторів непрямого впливу 40%. 

За результатами дослідження сучасного стану економічної безпеки 

України встановлено, що інтегральний показник безпеки знаходиться на 

незадовільному рівні і складає 47,7% – 49,8% оптимального значення.  

Сформовані параметричні карти виявили 40 індикаторів – загроз у дев’яти 



сферах економічної безпеки країни. Обґрунтована класифікація субіндексів 

економічної безпеки на стабільні, варіативні, нестабільні та невизначені за 

критерієм частоти зміни характеристичних інтервалів якісної оцінки протягом 

періоду дослідження. 

Доведена взаємозалежність рівня економічної безпеки та темпів 

економічного росту національної економіки. За результатами кореляційно-

регресивного аналізу встановлено існування значимого функціонального 

зв’язку між рівнем інтегрального показника економічної безпеки та темпами 

приросту реального валового продукту України за період 2010-2019 рр., 

коефіцієнт детермінації становить 89,36%. 

Зазначається, що складові економічної безпеки мають неоднорідну 

якісну оцінку з різноспрямованою динамікою. Встановлено, що в Україні 

сформувалася  безпека економіки екстенсивного типу під впливом факторів 

технології та організації виробництва, зростання споживчих і державних 

витрат, монополізації ринків та тінізації економіки на рівень інтегрального 

показника економічної безпеки. 

Встановлено спільні критичні фактори формування економічної безпеки 

та економічного росту України за період 2010-2019 рр., зокрема: обсяг 

виконаних будівельних робіт, коефіцієнт природного приросту населення, 

рівень середньомісячної заробітної плати та рівень доларизації грошової маси. 

Коефіцієнт детермінації функціональної залежності інтегрального показника 

економічної безпеки України від встановлених факторів становить 81%, а 

темпів приросту реального валового внутрішнього продукту  69% відповідно. 

За результатами динамічного імітаційного моделювання доведено, що 

формування сприятливого макросередовища для зростання економічної 

безпеки України визначається впливом факторів імпортної ціни на газ, обсягів 

валової доданої вартості промисловості України, бюджетних витрат на наукові 

та науково-технічні роботи та чисельності залучених спеціалістів, рівня 

«тінізації» економіки. На основі проведеного кореляційно-регресивного 



аналізу встановлено, що коефіцієнти детермінації функціонального зв’язку 

факторів в динамічній імітаційній моделі знаходяться в діапазоні 74% - 94%. 

Обґрунтовано напрями удосконалення системи індикативного 

моніторингу стану економічної безпеки України, зокрема: застосування 

аналізу системності нормативно-правового регулювання економічної безпеки, 

запровадження методичного підходу до формування індикаторів економічної 

безпеки шляхом визначення референтних орієнтирів за часом та об’єктом, 

поєднання розрахунку закритих і відкритих індикаторів в абсолютних та 

відносних величинах. 
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Based on the analysis of the modern theory of economic development, it is 

determined that the essence of economic security is the systemic balance of the 

economy, which provides in the existing system of social relations positive 

qualitative changes while maintaining a steady pace of expanded reproduction and 

self-determination of national interests in competitive external influences. 

The following differential classification of economic security of the country 

is offered: security of economy of extensive growth and security of economy of 

intensive growth. The classification is based on the criterion of priority of the impact 

of economic growth factors in the current system of evaluation indicators of 

economic security of the national economy. 



A methodological approach to the study of economic security of the country 

has been developed, the theoretical and methodological basis of which involves the 

identification and structuring of indicators for assessing the level of security in the 

system of factors of economic growth. The structural-logical scheme of the 

methodical approach is substantiated, which includes blocks of analytical 

assessment, determination of determinants and formalization of influence. It is 

proved that the share of factors of economic growth in the structure of the integrated 

indicator of economic security of Ukraine is 78.7%, including factors of direct 

influence 38.7%, factors of indirect influence 40%. 

According to the results of the study of the current state of economic security 

of Ukraine, it is established that the integrated security indicator is at an 

unsatisfactory level and is 47.7% - 49.8% of the optimal value. The generated 

parametric maps revealed 40 indicators - threats in nine areas of the country's 

economic security. The classification of economic security sub-indices into stable, 

variable, unstable and uncertain in terms of the frequency of changes in the 

characteristic intervals of qualitative assessment during the study period is 

substantiated. 

The interdependence of the level of economic security and the rate of 

economic growth of the national economy is proved. According to the results of 

correlation-regression analysis, the existence of a significant functional relationship 

between the level of integrated economic security and the growth rate of real gross 

domestic product of Ukraine for the period 2010-2019, the coefficient of 

determination is 89.36%. 

It is noted that the components of economic security have a heterogeneous 

qualitative assessment with divergent dynamics. It is established that in Ukraine the 

security of the extensive economy was formed under the influence of factors of 

technology and organization of production, growth of consumer and government 

spending, monopolization of markets and shadowing of the economy to the level of 

integrated economic security. 



Common critical factors for the formation of economic security and 

economic growth of Ukraine for the period 2010-2019, in particular: the volume of 

construction work, natural population growth rate, the level of average monthly 

wages and the level of dollarization of money supply. The coefficient of 

determination of the functional dependence of the integrated indicator of economic 

security of Ukraine on the established factors is 81%, and the growth rate of real 

gross domestic product is 69%, respectively. 

According to the results of dynamic simulation it is proved that the formation 

of a favorable macroenvironment for the growth of Ukraine's economic security is 

determined by the factors of import gas prices, gross value added of Ukrainian 

industry, budget expenditures on scientific and technical work and the number of 

specialists involved. Based on the correlation-regression analysis, it was found that 

the coefficients of determination of the functional relationship of factors in the 

dynamic simulation model are in the range of 74% - 94%. 

The directions of improvement of the system of indicative monitoring of the 

state of economic security of Ukraine are substantiated, in particular: application of 

the analysis of system of normative-legal regulation of economic security, 

introduction of methodical approach to formation of indicators of economic security 

by definition of reference landmarks by time and object and relative values. 

Key words: economic security, economic growth, system of factors, 

integrated indicator, formalization, functional connection, qualitative assessment, 

characteristic interval. 
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