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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ  
В ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

В основу створення інституцій та механізмів забезпечення 
економічної безпеки держави мають бути покладені у тому числі й 
її оцінки. Якість та своєчасність отримання оцінок економічної 
безпеки держави суттєвим чином і безпосередньо сприяють об-
ґрунтованості та дієвості заходів з її забезпечення. 

Оцінювання економічної безпеки належить до тих питань 
економічної безпекології мікро-, мезо та макрорівня, щодо яких 
існують численні дослідження, але дотепер не існує загально-
прийнятої методики оцінювання.  

Сьогодні в економічній безпекології сформувалися декілька 
підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства та регі-
ону, сукупність принципів та методів кожного з яких спрямована 
на реалізацію закладеної в основу підходу ідеї щодо отримання 
результуючих даних для формування оцінного судження про стан 
економічної безпеки. Проте в оцінюванні економічної безпеки 
держави домінуючим є функціональний підхід, сутність, переваги 
та обмеження якого докладно описано (наприклад, [1]). Саме він 
покладений в основу Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки 2013 р. [2] і Методики розрахунку рівня 
економічної безпеки України 2007 р., що була чинною до 2013 р.  

В кожному з наявних підходів до оцінювання економічної без-
пеки (держави, регіону, підприємства) головною проблемою є фо-
рмування системи первинних показників, які мають описувати 
саме стан економічної безпеки. Проблему формування системи 
надійних показників для оцінювання економічної безпеки дотепер 
не вдалося вирішити стосовно всіх її об’єктів (держава, регіон, під-
приємство) (хоча стосовно регіону є достатньо обґрунтовані про-
позиції з цього приводу в [3]). У наявних публікаціях з цієї про-
блематики часто використовуються показники, які характеризу-
ють результати та ефективність діяльності підприємства або соці-
ально-економічного розвитку держави та регіону. Використання 
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таких показників дозволяє отримати вельми відносні оцінки еко-
номічної безпеки досліджуваного об’єкта економічної безпеки. 

Суттєвим недоліком наявних сукупностей показників для оці-
нювання економічної безпеки (держави, регіону, підприємства) є 
відсутність їхнього зв’язку з концептами підходу до дослідження 
економічної безпеки:  

− при використанні захисного підходу відібрані або сконс-
труйовані показники мають описувати результати реалізації за-
гроз досліджуваній системі (держава, регіон або підприємство); 

− при використанні гармонізаційного підходу відібрані або 
сконструйовані показники мають описувати результати гармоні-
зації інтересів досліджуваної системи (держава, регіон або підпри-
ємство); 

− при використанні ресурсного підходу відібрані або сконс-
труйовані показники мають описувати достатність ресурсів та 
ефективність їхнього використання при функціонуванні дослі-
джуваної системи (держава, регіон або підприємство). 

Нерозв’язаність проблеми створення системи показників для 
оцінювання економічної безпеки держави примушує до подаль-
ших наукових розвідок, в ході яких пропонується використати в 
оцінюванні складників міжнародних рейтингів країн, що не лише 
сприятиме підвищенню якості оцінок, а й за необхідності забезпе-
чить їхню порівнянність за країнами та у динаміці.  

Сьогодні у світі складається 67 рейтингів, до найвідоміших з 
яких належать близько десяти. В оцінюванні економічної безпеки 
держави має сенс звернутися до: 

− індексу сприйняття корупції або індексу CPI (Corruption 
Perceptions Index) (індекс Transparency International), що уклада-
ється з 1995 р.;  

− індексу Doing Business, який оцінює простоту (легкість) ве-
дення підприємницької діяльності з використанням 10 індикато-
рів (публікується з 2003 р.); 

− індексу глобальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index), що розраховується з 2006 р. за 144 індика-
торами; 

− індексу процвітання країни (The Legatum Prosperity Index), 
що розраховується Інститутом Legatum за 9 комплексними показ-
никами;  

− всесвітнього індексу щастя (The HappyPlanet Index), що ві-
дображає якість життя людей (запропонований у 2006 р. організа-
цією New Economics Foundation – NEF).  



Сучасні проблеми правового, економічного  
та соціального розвитку держави. Харків, 2019 

176 

Так, з використанням відібраних комплексних показників 
складових індексу Doing Business можна оцінити такі аспекти еко-
номічної безпеки держави як захист інвесторів, участь країни у 
міжнародній торгівлі, а комплексні показники складових індексу 
процвітання країни та всесвітнього індексу щастя можуть послу-
гувати базою для визначення міри розвиненості ринкових механі-
змів (наприклад, з використанням показників декомодифікації, 
стратифікації суспільства та державної інтервенції). 

Використання комплексних показників складових відібраних 
індексів дозволить не лише отримати оцінки економічної безпеки 
держави, а й визначити загрози національній економіці, виявити 
втрати від їхньої реалізації, що важливе у безпекозабезпечуваль-
ній діяльності державних інституцій.  

Висновки. В оцінюванні економічної безпеки держави однією 
з невирішених є проблема формування хоча б сукупності показни-
ків (не говорячи вже про їхню систему). Для її розв’язання пропо-
нується скористатися комплексними (або навіть одиничними) 
показниками складових відомих міжнародних індексів, які у порі-
внянні характеризують економіку країн.  
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