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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ 

Анотація. У статті подано рекомендації щодо удосконалення організації процесу стратегічного управління економіч-
ною безпекою країни, який включає такі етапи: визначення стратегічних цілей; стратегічний аналіз; визначення переліку 
та пріоритетності загроз економічній безпеці країни; оцінювання рівня економічної безпеки країни; моделювання сценарі-
їв убезпечення економіки країни; формування стратегії та тактики забезпечення економічної безпеки країни; розроблення 
заходів, засобів та механізмів реалізації стратегії економічної безпеки країни; моніторинг і контроль. Зосереджено увагу на 
технології процесу забезпечення економічної безпеки країни, що поетапно формується та реалізується через процеси ме-
тодами, засобами, заходами та інструментами стратегічного управління. Обґрунтовано перелік загроз економічній безпеці 
України та їх пріоритетність. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки країни. Розроблене 
методичне забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки країни, яке ґрунтується на розрахунку інтегрального по-
казника, дало змогу сформувати підґрунтя для проведення кластеризації України та країн ЄС.
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Актуальність теми дослідження. Управління еконо-
мічною безпекою країни має відбуватися на основі роз-
роблення відповідної наукової теорії, стратегії та тактики, 
проведення адекватної політики, застосування засобів, 
способів і методів її забезпечення. Стратегія управління 
економічною безпекою повинна бути спрямована на за-
безпечення незалежності національної економіки, її ста-
більності і стійкості та захист національних економічних 
інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На акту-
альність проблеми забезпечення економічної безпеки кра-
їни вказують численні дослідження як вітчизняних уче-
них (О. Барановського, З. Варналія, О. Власюка, В. Гейця, 
Б. Губського, Я. Жаліла, М. Кизима, В. Ліпкана, В. Мун-
тіяна, В. Похилюка, А. Семенченка, Г. Ситника, В. Фран-
чука, В. Шлемка), так і зарубіжних науковців – Д. Біго, 
Б. Бузана, В.Бейна, М. Жука, В. Колупаєва, А. Оцепека, 
Ж. Солана та інших. Водночас потребують подальшого 
дослідження питання стратегічного управління економіч-
ною безпекою країни.

Метою статті є удосконалення процесу стратегічного 
управління економічною безпекою країни.

Результати дослідження. Сучасна концепція страте-
гічного управління системами різного рівня (країни, ре-
гіону, міста, організації) виникла у відповідь на виклики 
і загрози зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Організація процесу стратегічного управління економіч-
ною безпекою країни передбачає таку послідовність: визна-

чення стратегічних цілей → стратегічний аналіз → визна-
чення переліку та пріоритетності загроз економічній безпеці 
країни → оцінювання рівня економічної безпеки країни → 
моделювання сценаріїв убезпечення економіки країни → 
формування стратегії та тактики забезпечення економічної 
безпеки країни → розроблення заходів, засобів та механізмів 
реалізації стратегії економічної безпеки країни → моніто-
ринг і контроль. У табл. 1 визначені основні етапи процесу 
стратегічного управління економічною безпекою країни.

На першому етапі процесу стратегічного управління 
економічною безпекою країни визначають стратегічні 
цілі. Головна мета трансформується у сукупність цілей, 
які спрямовані на мінімізацію загроз національним еко-
номічним інтересам та досягнення бажаного рівня еко-
номічної безпеки країни. Визначення стратегічних прі-
оритетів та операційних цілей стратегічного управління 
економічною безпекою країни повинно бути узгоджено із 
стратегічними пріоритетами розвитку країни, які визна-
чені у таких нормативно-правових документах, як Стра-
тегія національної безпеки України [5], Стратегія сталого 
розвитку «Україна 2020» [6], Основні засади грошово-
кредитної політики [7] та інші. Формувати стратегічні 
пріоритети забезпечення економічної безпеки країни про-
понується із використанням форсайту. Під форсайтом ро-
зуміють процес систематичного визначення нових стра-
тегічних наукових напрямів і технологічних досягнень, 
які в довгостроковій перспективі зможуть мати серйозний 
вплив на економічний і соціальний розвиток країни [8]. 
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На другому етапі здійснюється стратегічний аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища країни, який 
включає оцінку впливу зовнішнього середовища на еко-
номічну безпеку та аналіз внутрішнього потенціалу, силь-
них та слабких сторін країни. 

На третьому етапі визначають перелік та пріори-
тетність загроз економічній безпеці країни. Для оцінки 
ступеня впливу найбільш небезпечних загроз на стан 
економічної безпеки України пропонується використову-
вати експертні оцінки та Метод аналізу ієрархій [9], що 
включає процедури синтезу множинних думок, здобуття 
пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних 
рішень. На економічну безпеку країни здійснюють вплив 
різноманітні фактори, які є передумовою виникнення не-
безпек і загроз. Загрози економічній безпеці, взаємодію-
чи між собою, по-різному впливають одна на одну та на 
рівень безпеки загалом, тому правильна ідентифікація 
загроз має вказувати на взаємну залежність загроз одна 
від одної, місце їх у загальній системі забезпечення еконо-
мічної безпеки країни. Проведені дослідження дали змогу 
визначити, що з метою всебічного управління економіч-
ною безпекою необхідно використовувати такі складни-
ки її убезпечення: економічний, політичний, соціальний, 
духовний. Експертами було визначено актуальні загрози 
економічній безпеці України, розподілено їх за складни-
ками (економічним, політичним, соціальним, духовним) 
та встановлено пріоритетність.

Пріоритетними загрозами економічній безпеці Укра-
їни в економічній сфері було визначено: відставання від 
провідних країн світу в переході до нового технологічно-

го укладу; високу залежність від імпорту паливно-енерге-
тичних ресурсів та низьку диверсифікованість експорту; 
обмежений доступ до фінансування; макроекономічну 
нестабільність; недостатню розвиненість комунікацій 
і транспортної інфраструктури; неефективне податкове 
регулювання; низьку якість державного регулювання; ви-
сокий рівень тінізації економіки.

У соціальній сфері пріоритетними загрозами є депопу-
ляція та старіння населення; гуманітарна криза на Донбасі; 
поляризація доходів населення; відставання України від 
провідних країн світу за рівнем доходів населення; низька 
якість медичних послуг і нерівний доступ до них різних 
верств населення; низький рівень пенсій і нерівні умови 
пенсійного забезпечення; низька купівельна спроможність 
та високі споживчі ціни; низький рівень охоплення бідного 
населення соціальною підтримкою і низька її адресність; 
невідповідність якості освіти сучасним вимогам та її недо-
статня доступність для бідних верств населення.

У політичній сфері пріоритетними загрозами еконо-
мічній безпеці є відставання від провідних країн світу за 
якістю державного управління; низький рівень довіри до 
влади та судової системи; недостатнє сприяння регуля-
торного клімату щодо ведення бізнесу; низька якість роз-
роблення та реалізації внутрішньої державної політики, 
а також функціонування державного апарату та роботи 
державних службовців, незадовільний рівень їхньої ком-
петенції та ступінь незалежності від політичного тиску; 
високий рівень корупції.

Пріоритетними загрозами економічній безпеці України 
в духовній сфері є: низький рівень свободи слова; високий 

Таблиця 1 
Етапи стратегічного управління економічною безпекою країни

Етап Проблема (задача) Метод дослідження

1. Визначення стратегічних 
цілей

Обґрунтувати методологію наукового 
дослідження проблеми стратегічного 
управління економічною безпекою країни.
Визначити стратегічні пріоритети та 
операційні цілі забезпечення економічної 
безпеки країни

Узагальнення, теорія логіки, форсайт

2. Стратегічний аналіз Оцінка зовнішнього та внутрішнього 
середовища країни

Порівняння, аналізу та синтезу, групування, 
SWOT-аналіз

3. Визначення переліку 
та пріоритетності загроз 
економічній безпеці країни

Виявити критичні чинники формування 
економічної безпеки країни

Групування, порівняння, аналізу та синтезу, 
узагальнення, когнітивна карта

Обґрунтувати перелік і пріоритетність 
загроз економічній безпеці країни

Класифікація, метод аналізу ієрархій, 
експертні оцінки

4. Оцінювання рівня 
економічної безпеки країни

Розробити методологічне забезпечення 
оцінювання рівня економічної безпеки 
країни

Порівняння, аналізу та синтезу, групування, 
узагальнення, кореляційний аналіз, 
таксономічний аналіз, кластерний аналіз, 
шкалування

5. Моделювання сценаріїв 
убезпечення економіки країни

Розробити сценарії убезпечення економічної 
безпеки країни

Сценарний підхід, когнітивне моделювання, 
абстрагування, ідеалізація, формалізація

6. Формування стратегії 
та тактики забезпечення 
економічної безпеки країни

Сформувати стратегію економічної безпеки 
країни

Програмно-цільовий підхід, системний 
підхід, узагальнення

7. Розроблення заходів, 
засобів та механізмів 
реалізації стратегії 
економічної безпеки країни

Сформувати сукупність стратегічних планів, 
завдань, заходів, механізмів реалізації, 
які спрямовані на мінімізацію загроз 
економічним інтересам та досягнення 
бажаного рівня економічної безпеки країни

Узагальнення, цільове програмування

8. Моніторинг і контроль Оцінити конструктивність і спрямованість 
заходів стратегії економічної безпеки країни.

Порівняння, аналізу та синтезу, групування, 
узагальнення, цільове програмування, 
експертні оцінки, таксономічний аналіз

Джерело: узагальнено автором за матеріалами [1–4]
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ступінь урядового контролю над засобами масової інфор-
мації; зростаюча концентрація основних засобів масової 
інформації в руках олігархів, близьких до влади; низький 
рівень довіри населення до уряду та політичної демокра-
тичної культури; високий рівень сприйняття корупції. 

На четвертому етапі проводиться оцінка рівня еконо-
мічної безпеки країни. 

В економічній літературі для оцінювання економічної 
безпеки використовують такі підходи: системний, функ-
ціональний, казуальний, елементний і процесний [4; 10]. 
Запропоновано застосування системно-функціонального 
підходу, який дав змогу сформувати універсальний алго-
ритм оцінювання рівня економічної безпеки за етапами: 
(1) формування системи показників оцінки економічної 
безпеки країни; (2) статистична обробка результатів ви-
мірювання в системі нормованих шкал; (3) комплексна 
оцінка функціональних складників економічної безпеки 
країни; (4) інтегральне оцінювання рівня економічної 
безпеки країни. Оцінювання рівня економічної безпеки 
країни ґрунтується на ієрархічно побудованій системі по-
казників (інтегрального, комплексних і часткових), що дає 
змогу визначити рівень та диспропорції розвитку і може 
слугувати основою для формування стратегії економічної 
безпеки країни. Під час формування системи показників 
для оцінювання рівня економічної безпеки країни було 
використано міжнародні індекси та рейтинги.

На рис. 1 подано розподіл за Інтегральним показником 
економічної безпеки країн ЄС та України у 2016 р. 

Інтерпретацію рівня економічної безпеки країни було 
надано відповідно до психофізичної шкали Харрінгто-
на, за якою отриманий результат рівня економічної без-

пеки країни може бути охарактеризовано залежно від 
діапазонів отриманих у процесі дослідження значень:  
[1,0–0,80] – зона «стабільності»; [0,63–0,79] – зона «по-
мірної небезпеки»; [0,37–0,62] – зона «ймовірної небез-
пеки»; [0,21–0,36] – зона «небезпеки»; [0–0,20] – «критич-
ний стан»). Україна суттєво відстає від країн ЄС за рівнем 
економічної безпеки. Значення Інтегрального показника 
економічної безпеки України у 2016 р. становило 0,025, 
що дає змогу дійти висновку про критичний стан її еко-
номічної безпеки.

Кожна країна має особливості, але в однорідних гру-
пах діють близькі за змістом закономірності розвитку. 
З метою ранжування та виокремлення однорідної сукуп-
ності країн за рівнем економічної безпеки було застосова-
но кластерний аналіз [11]. 

До першого кластера увійшли країни-лідери в забез-
печенні економічної безпеки: Швеція, Фінляндія, Данія. 
Головним і практично єдиним представником першого 
кластера, який має найвищі значення інтегральних показ-
ників за всіма аналізованими складниками економічної 
безпеки, є Швеція.

Другий кластер (50% серед загальної кількості країн) 
становлять країни, що мають середні значення інтеграль-
них показників у розрізі компонент безпеки національної 
економіки, які не перевищують 0,61. Це найбільша група, 
до якої увійшли економічно розвинуті країни, такі як Ве-
ликобританія, Німеччина, Австрія, Франція, Португалія, 
а також наймолодші країни-члени ЄС – Чехія, Словенія, 
Угорщина, Польща.

Третій кластер (20% серед загальної кількості країн) 
утворюють країни, що мають низькі значення інтеграль-

Рис. 1. Діаграма розподілу країн ЄС та України за Інтегральним показником економічної безпеки країни у 2016 р.
 

0,025 
0,169 

0,194 
0,197 
0,201 

0,243 
0,268 

0,320 
0,334 

0,369 
0,375 
0,378 
0,378 

0,418 
0,457 

0,469 
0,490 

0,507 
0,518 

0,544 
0,552 

0,581 
0,593 

0,607 
0,666 
0,673 
0,675 

0,702 
0,723 

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800

29. Україна 
28. Греція 

27. Румунія 
26. Хорватія 
25. Болгарія 

24. Кіпр 
23. Угорщина 

22. Литва 
21. Латвія 

20. Польща 
19. Словенія 

18. Словаччина 
17. Італія 

16. Естонія 
15. Мальта 

14. Португалія 
13. Франція 

12. Чехія 
11. Іспанія 
10. Бельгія 

9. Австрія 
8. Великобританія 

7. Німеччина 
6. Люксембург 

5. Ірландія 
4. Швеція 

3. Фінляндія 
2. Нідерланди 

1. Данія 

Значення ІПБЕ 



112

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 19, частина 1 • 2018

них показників, які характеризують рівень розвитку без-
пеки національної економіки. Саме до цього кластера 
протягом аналізованого періоду входила Україна. Варто 
зауважити, що кількість країн, котрі входять до третьої 
групи, збільшилася, що свідчить про зниження рівня еко-
номічної безпеки.

У межах кожного кластера було виділено головного 
представника – країну-репрезентанта, яка за значеннями 
комплексних показників за кожним складником оцінки 
рівня розвитку економічної безпеки найбільш наближена 
до середніх значень кластера. Головним представником 
першого кластера стала Фінляндія, другого – Португалія, 
а третього – Румунія.

На п’ятому етапі здійснюється моделювання сценаріїв 
убезпечення економіки країни, яке ґрунтується на поєд-
нанні когнітивного моделювання та сценарного підходу, 
що дає можливість визначати напрями реалізації страте-
гії економічної безпеки країни та здійснювати вибір ва-
желів державного регулювання. У результаті проведено-
го дослідження була складена когнітивна модель впливу 
деструктивних чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища на економічну безпеку країни, що дозволило 
систематизувати знання про їх взаємозв'язки та взаємодії 
та визначити найбільш впливові з них. 

У процесі дослідження було побудовано сценарії убез-
печення економіки України: 1-й сценарій – базовий (всі 
змінні моделі залишаються стабільними); 2-й сценарій 
(досягнення Україною значень показників країни-репре-
зентанта 2-го кластера – Португалії); 3-й сценарій (досяг-
нення Україною значень показників країни-репрезентанта 
3-го кластера – Румунії). Для України кращим сценарієм 
є досягнення показників країни-репрезентанта 2-го клас-
тера – Португалії. Для проведення імпульсу обрано най-
коротший шлях (значення по модулю). 

На шостому етапі формується стратегія економічної 
безпеки країни. Під час державного програмування – пла-
нування – розроблення заходів формується стратегія, яка 
у подальшому конкретизується та деталізується. Форму-

вання стратегії економічної безпеки країни здійснюється 
відповідно до програмно-цільового підходу.

На сьомому етапі проводиться розроблення заходів, 
засобів та механізмів реалізації стратегії економічної без-
пеки країни.

Стратегія економічної безпеки країни реалізується 
відповідно до розробленої дорожньої карти – формалі-
зованого наочного представлення покрокового сценарію 
реалізації стратегії. Дорожня карта націлена на інфор-
маційно-комунікаційну підтримку процесу контролю 
та ухвалення управлінських рішень з реалізації стратегії 
економічної безпеки країни.

На восьмому етапі проводиться моніторинг і контроль 
реалізації стратегії економічної безпеки країни. Моніто-
ринг необхідно проводити щорічно (звіт про результати 
реалізації проектів, спрямованих на забезпечення еконо-
мічної безпеки країни, визначених планом заходів, за від-
повідний період).

Висновки. У статті подано рекомендації щодо удо-
сконалення організації процесу стратегічного управління 
економічною безпекою країни, який включає такі етапи: 
визначення стратегічних цілей; стратегічний аналіз; ви-
значення переліку та пріоритетності загроз економічній 
безпеці країни; оцінювання рівня економічної безпеки 
країни; моделювання сценаріїв убезпечення економіки 
країни; формування стратегії та тактики забезпечення 
економічної безпеки країни; розроблення заходів, засо-
бів та механізмів реалізації стратегії економічної безпеки 
країни; моніторинг і контроль. Обґрунтовано перелік за-
гроз економічній безпеці країни та їх актуальність шля-
хом поєднання таких методів, як експертні оцінки та ме-
тод аналізу ієрархій. Запропоновано методичний підхід 
оцінювання рівня економічної безпеки країни, який базу-
ється на ієрархічно побудованій системі показників (ін-
тегрального, комплексних і часткових), що дає змогу ви-
значити рівень та диспропорції розвитку і може слугувати 
основою для формування стратегії економічної безпеки 
країни. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СТРАНЫ
Аннотация. В статье представлены рекомендации по совершенствованию организации процесса стратегического 

управления экономической безопасностью страны, который включает следующие этапы: определение стратегических 
целей; стратегический анализ; определение перечня и приоритетности угроз экономической безопасности страны; 
оценку уровня экономической безопасности страны; моделирование сценариев обеспечения безопасности экономики 
страны; формирование стратегии и тактики обеспечения экономической безопасности страны; разработку мер, средств 
и механизмов реализации стратегии экономической безопасности страны; мониторинг и контроль. Сосредоточено вни-
мание на технологии процесса обеспечения экономической безопасности страны, которая формируется и реализуется 
через процессы методами, средствами, мероприятиями и инструментами стратегического управления. Обоснован пере-
чень угроз экономической безопасности Украины и их приоритетность. Предложен методический подход оценки уров-
ня экономической безопасности страны. Разработанное методическое обеспечение оценивания уровня экономической 
безопасности страны, которое основывается на расчете интегрального показателя, позволило сформировать основу для 
проведения кластеризации Украины и стран ЕС.

Ключевые слова: Стратегическое управление, экономическая безопасность страны, стратегия, интегральная оцен-
ка, моделирование.

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
Summary. The article presents recommendations for improving the organization of the process of strategic management 

of economic security of the country, which includes the following stages: the definition of strategic goals; strategic analysis; 
determination of the list and priority of threats to economic security of the country; assessment of the level of economic security 
of the country; modeling scenarios to ensure the security of the country's economy; the formation of strategy and tactics to en-
sure economic security of the country; development of measures, tools and mechanisms for the implementation of the country's 
economic security strategy; monitoring and control. Attention is focused on the technology of the process of ensuring economic 
security of the country, which is formed and implemented through the processes of methods, means, activities and tools of stra-
tegic management. The list of threats to the economic security of Ukraine and their priority is justified. The methodical approach 
of an assessment of level of economic security of the country is offered. The developed methodological support for the assess-
ment of the level of economic security of the country, which is based on the calculation of the integral indicator, allowed to form  
the basis for the clustering of Ukraine and the EU.

Key words: Strategic management, economic security of the country, strategy, integrated assessment, modeling.
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ОЦІНКА РІВНЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. Досліджено інституційний розвиток банківської системи України та надані пропозиції щодо посилення 
її впливу на економічний розвиток країни. Проведено аналіз інституційної структури банківської системи та глибини 
банківського посередництва в Україні порівняно з іншими країнами. Досліджено взаємозв’язок між банківським кре-
дитуванням та розвитком економіки країни. Розглянуто структуру банківського кредитування за секторами економіки 
України порівняно з іншою країною.

Ключові слова: банківські інститути, банківська система, розвиток, інституційна структура.

Постановка проблеми. У контексті становлення бан-
ківської системи її інституційний розвиток пов'язаний, 
по-перше, із формуванням інститутів, які наділяються 
відповідними функціями, повноваженнями, правилами 
поведінки, та їх взаємозв’язком, що визначає інституцій-
ну структуру банківської системи. Також, з огляду на те, 
що банківська система – це складник фінансово-еконо-
мічної системи держави, її інституційний розвиток також 
визначає роль, місце банківського сектору в цій системі 
та умови взаємодії з реальним сектором.

Тому в сучасних умовах постає питання щодо необхід-
ності дослідження інституційної структури банківської 
системи України та визначення основних шляхів її розви-
тку з урахуванням посилення впливу на реальний сектор 
економіки задля вдосконалення інституційної побудови 
банківського сектору України з метою забезпечення його 
стабільності та ефективності, а також сприяння економіч-
ному піднесенню країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
ження інституційного розвитку банківської системи, як 


