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у статті розглядаються проблеми оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни. Доведено, що у розв’язанні завдань аналізу, оцінки та моде-
лювання економічної безпеки держави центральне місце посідає проблема вибору системи критеріїв, які б адекватно відображали існуючий 
стан економіки держави в конкретний момент часу. Розглянуто властивості таких критеріїв. Проаналізовано сутність критеріїв оцінки зовніш-
ньоекономічної безпеки. Розроблено структурну схему оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, згідно з якою зовнішньоекономічну 
безпеку запропоновано розглядати у сукупності трьох складових: торговельної, фінансово-інвестиційної та банківсько-кредитної. Запропо-
новано методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави, який базується на розрахунку інтегрального показника безпеки 
як середньоарифметичного значення його компонент. на базі запропонованого підходу розраховано та проаналізовану рівень інтегрального 
показника зовнішньоекономічної безпеки україни в 2010 – 2011 роках та досліджено динаміку рівня часткових показників трьох його складо-
вих. Побудовано рівняння лінійної регресійної залежності інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки країни від часу та на базі 
нього розраховане прогнозне значення показника зовнішньоекономічної безпеки україни на 2012 рік.
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В статье рассматриваются проблемы оценки внешнеэкономической безопасности страны. Доказано, что при решении задач анализа, оцен-
ки и моделирования экономической безопасности государства центральное место занимает проблема выбора системы критериев, которые 
бы адекватно отражали существующее положение экономики государства в конкретный момент времени. Рассмотрены свойства таких 
критериев. Проанализирована сущность критериев оценки внешнеэкономической безопасности. Разработана структурная схема оценки 
внешнеэкономической безопасности государства, согласно которой внешнеэкономическую безопасность предложено рассматривать в со-
вокупности трех составляющих: торговой, финансово-инвестиционной и банковско-кредитной. Предложен методический подход к оценке 
внешнеэкономической безопасности государства, который базируется на расчете интегрального показателя безопасности как среднеариф-
метического значения его компонент. на основе предложенного подхода рассчитан и проанализирован уровень интегрального показателя 
внешнеэкономической безопасности украины в 2010 – 2011 годах и исследована динамика уровня частных показателей трех его составляю-
щих. Построено уравнение линейной регрессионной зависимости интегрального показателя внешнеэкономической безопасности страны от 
времени и на его базе рассчитано прогнозное значение показателя внешнеэкономической безопасности украины на 2012 год.
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the article considers problems of assessment of foreign economic security of a country. It proves that when solving the task of analysis, assessment and 
modelling economic security of a state, the central place belongs to the problem of selection of the system of criteria, which would properly reflect the 
existing state of economy of states in a specific moment of time. It considers properties of such criteria. It analyses essence of criteria of assessment of 
foreign economic security. It develops a structural scheme of assessment of foreign economic security of the state, in accordance to which it is offered 
to consider foreign economic security as a set of three components: trade, financial and investment, and banking and credit ones. It offers a methodical 
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mean of its components. the proposed approached is used for calculation and analysis of the level of integral indicator of foreign economic security of 
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Інтеграція економіки україни до світової економічної 
системи загострює питання зовнішньоекономічної безпе-
ки, без гарантування якої країна не може бути повноправ-
ним учасником світогосподарських зв’язків, посісти належ-
не місце в міжнародному поділі праці та мати належну сис-
тему захисту і протидії глобальним викликам її економічній 
безпеці зокрема та національній безпеці взагалі.

у цих умовах для розробки та впровадження зовніш-
ньоекономічної політики, яка б, з одного боку, була спрямо-
вана на забезпечення зростання експорту та стимулювання 
вітчизняних товаровиробників, а з другого – на забезпечен-
ня зовнішньоекономічної безпеки країни, необхідна роз-
робка відповідного інструментарію оцінки зовнішньоеко-
номічної безпеки (ЗЕБ), що дозволяв би визначати загрози 
ЗЕБ та визначати пріоритетні напрями її підвищення.

Проблеми забезпечення економічної безпеки на різ-
них рівнях ієрархії висвітлені у працях вітчизняних і зару-
біжних вчених, таких як: л. Абалкін, В. Барабін, О. Бельков, 
В. Богомолов, н. Вавдіюк, м. Вавринчук, З. Варналiй, О. Вла-
сюк, В.  геєць, З. герасимчук, С. глазьєв, Б. губський, я. Жалі-
ло, Т.  клебанова, Т. ковальчук, В. лiпкан, В. лапін, В. литвин, 
В. мунтіян, В.  Олуйко, г. Пастернак-Таранушенко, С. Пирож-
ков, В. Пономаренко, В. Предборський, В. Сенчагов, г. Ситник, 
А. Сухоруков, О. Татаркін, н. Фірюліна, А. чесноков, В. Шлем-
ко, л.  яремко та інших. Однак, як показав проведений аналіз 
теорії та практики оцінки зовнішньоекономічної безпеки, 
сьогодні залишається не розробленою до кінця ціла низка 
питань, пов’язаних у першу чергу із механізмами оцінки та 
діагностики зовнішньоекономічної безпеки країни, визна-
чення ступеня діючих та ймовірніших загроз, обґрунтуван-
ня цілей та перспектив подальшого розвитку в даній сфері, 
а також прийняття дієвих науково обґрунтованих управлін-
ських рішень.

Аналіз літературних джерел з проблем економічної 
безпеки країни та правил побудови понять дозволив ви-
значити зовнішньоекономічну безпеку як здатність дер-
жави протистояти зовнішнім загрозам, адаптувати та ре-
алізовувати свої економічні інтереси на внутрішньому та 
зовнішніх ринках, створюючи конкурентні переваги, які 
забезпечують стале економічне зростання [1].

Підходячи до розроблення методики визначення зо-
внішньоекономічної безпеки країни, необхідно врахову-
вати її системну сутність, оскільки зовнішньоекономічна 
безпека є частиною економічної безпеки й одночасно як 
самостійний зовнішній блок взаємодіє з усіма іншими під-
системами національної безпеки і невід’ємна від її внутріш-
ньої сфери.

як показало дослідження теорії і практики оцінки зо-
внішньоекономічної безпеки держави, сьогодні більшість 
науковців використовують методи спостереження осно-
вних макроекономічних показників, на основі яких розра-
ховується загальний інтегральний та інтегральні показни-
ки її складових, що дає можливість провести комплексний 
аналіз поточного стану зовнішньоекономічної безпеки та 
визначити позитивні й негативні тенденції як окремих її 
складових, так і часткових показників [2].

Побудова системи показників має враховувати багато 
чинників, через що необхідно окреслити основоположні 
начала, згідно з якими вони можуть бути об’єднані в одну 
систему, тобто окреслити принципи побудови показників 
безпеки. Характеристика кожного компонента системи 
має спиратися на обмежену кількість показників. Вони мо-
жуть бути фізичними, економічними, технічними, інформа-
ційними [3].

Розробка системи критеріїв та параметрів зовніш-
ньоекономічної безпеки має базуватися на використанні 
наступних загальнометодичних ознак: по-перше, комп-
лектності, необхідності аналізу та урахування всіх сторін 
об’єкта вивчення; по-друге, системності, урахування низки 
взаємозв’язків та взаємозалежностей; по-третє, варіант-
ності (альтернативності), виявлення та обґрунтування де-
кількох варіантів виходу з кризової ситуації; по-четверте, 
прийнятного ризику, тобто виявлення та реалізації доступ-
них заходів по недопущенню виникнення порогових ситу-
ацій [4].

у розв’язанні завдань аналізу, оцінки та моделювання 
економічної безпеки держави центральне місце посідає 
проблема вибору системи критеріїв, які б адекватно відо-
бражали існуючий стан економіки держави в даний кон-
кретний момент часу, та на їх основі – визначення оцінки 
забезпечення економічної безпеки. це дає можливість 
аналізувати, порівнювати і прогнозувати стан економічної 
безпеки в часовому просторі [5]. Таким чином, критеріаль-
на оцінка безпеки має містити у собі оцінки: ресурсного 
потенціалу і можливостей його розвитку; рівня ефектив-
ності використання ресурсів, капіталу й праці і його відпо-
відності рівню в найбільш розвинутих і передових країнах, 
а  також рівню, при якому загрози зовнішнього та внутріш-
нього характеру зводяться до мінімуму; конкурентоспро-
можності економіки; цілісності території та економічного 
простору; суверенітету, незалежності і можливості проти-
стояння зовнішнім загрозам [6].

критерії економічної безпеки є нормативними характе-
ристиками, що мають відповідати таким властивостям [7]: 

вони в кількісній формі відображають загрози еко- �
номічної безпеки держави; 
мати високу чутливість та мінливість і тому більшу  �
сигнальну здатність попереджувати суспільство, 
державу та суб’єктів ринку про можливі небезпеки 
у зв’язку зі зміною макроекономічної ситуації, за-
ходів, які приймаються урядом у сфері економічної 
політики; 
 виконувати функції індикаторів не окремо один від  �
одного, а лише в сукупності, тобто вони взаємодіють 
між собою в достатньо сильному ступені.

Але для економічної безпеки вирішальне значення 
мають не самі показники, а їхні граничні (порогові) зна-
чення. граничні значення – це величини, недотримання 
значень яких перешкоджає нормальному ходу розвитку 
різних елементів відтворення, призводить до формування 
негативних та руйнівних тенденцій в області економічної 
безпеки [8; 9]. 
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найвищий ступінь безпеки досягається за умови, що 
весь комплекс показників знаходиться в межах припусти-
мих граничних значень, а граничні значення одного показ-
ника досягаються не на шкоду іншим. Слід також зазначити, 
що граничні значення можуть змінюватися в часі залежно 
від міжнародної, політичної та військової ситуації, ступеня 
ймовірності тих або інших загроз, нових науково-технічних 
відкриттів, вимог людей, суспільства і держави. 

Отже, можна зробити висновок, що за межами зна-
чень граничних показників національна економіка втра-
чає здатність до динамічного саморозвитку, конкуренто-
спроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках.

З цього випливає, що ефективне функціонування сис-
теми економічної безпеки припускає:

визначення базових загроз економічній безпеці  �
держави; 
розробку критеріїв системи економічної безпеки  �
держави в цілому; 
розробку спеціальної підсистеми критеріїв еконо- �
мічної безпеки держави, що включає їх граничні 
значення;
формування базових складових системи в цілому,  �
що включає перераховані вище критерії, їх граничні 
значення та коефіцієнти, які характеризують їх спів-
відношення; 

формування показника, що відображає стан еконо- �
мічної безпеки держави [10]. 

Перелік порогових значень показників зовнішньоеко-
номічної безпеки має бути суттєво вужче, ніж перелік по-
казників, що використовуються для моніторингу показ-
ників зовнішньоекономічної діяльності. З іншого боку, 
даний перелік має відображати головні сфери економіки 
країни й виявляти найбільш суттєві загрози її зовнішньо-
економічній безпеці. Очевидно, що перелік порогових 
значень показників зовнішньоекономічної безпеки дер-
жави має уточнюватися в залежності від економічної си-
туації [11].

Аналіз критеріїв оцінки зовнішньоекономічної без-
пеки, що використовуються у науковій літературі та нор-
мативних документах вітчизняними та зарубіжними до-
слідниками, показав, що найбільш вживаними критеріями  
є показники, які характеризують зовнішню торгівлю дер-
жави та її структуру, інвестиційну діяльність, фінансово-
кредитну сферу та науково-технічну діяльність країни.

Таким чином, критеріями зовнішньоекономічної без-
пеки держави доцільно обрати групу основних показників, 
які найбільш точно та повно серед наведених відобража-
ють стан безпеки держави в даній сфері. Розроблена схема 
оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави подана на 
рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави

 Відношення сальдо платіжного 
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Банківсько-валютна
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 Коефіцієнт покриття імпорту 
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 Відношення обсягу імпорту до 

ВВП
 Питома вага провідної 

країни-партнера в загальному 
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 Частка експорту наукомісткої 
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Оцінка зовнішньоекономічної безпеки держави, згід-
но зі схемою, складається із трьох складових: торгівельної, 
фінансово-інвестиційної та банківсько-кредитної безпеки 
держави.

До першої компоненти зовнішньоекономічної безпе-
ки (торгівельної) увійшли показники макроекономічних 
характеристик ЗЕД та загальні показники, що відобража-
ють географічну спрямованість, науково-технічну сферу та 
експортну структуру.

До другої компоненти зовнішньоекономічної безпеки 
(фінансово-інвестиційної) увійшли показники, що характе-

ризують загальне фінансове становище держави та інвес-
тиційну діяльність країни.

До третьої компоненти зовнішньоекономічної безпе-
ки (банківсько-валютної) увійшли показники, що відобра-
жають становище банківської системи та валютного ринку 
держави.

Для більш докладного і системного дослідження зо-
внішньоекономічної безпеки держави оцінка здійснюєть-
ся окремо за кожною з її складових шляхом визначення 
середнього арифметичного відношення часткових показ-
ників компонент до їх порогових значень. Загальна оцін-
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інтегрального показника знижувався до 2008 року (міні-
мальний рівень становив 77,71%), у 2009 році відбулося не-
значне зростання (майже на 4%) з подальшим зниженням 
у 2010 – 2011 роках до рівня 69,54%. найбільше зростання 
інтегрального показника на 7,51% відбулося в 2001 році, 
а найбільше його зниження – 9,89% спостерігалося в 
2005  році.

Для більш детального дослідження динаміки розвитку 
інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки 
україни проаналізуємо його складові. Динаміку рівня ком-
понент інтегрального показника зовнішньоекономічної 
безпеки україни в 2000 – 2011 роках наведено на рис. 3.

як видно з рис. 3, складові інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки україни в 2000 – 2011 ро-
ках мали нестійку динаміку розвиту: «Торгівельна» скла-
дова протягом періоду, що аналізувався, мала відносно 
стабільний рівень розвитку в межах 74 – 90%; «Фінансово-
інвестиційна» складова до 2008 року мала зростаючу тен-
денцію розвитку, в 2011 році її рівень склав 56,67%, що на 
25,67% нижче рівня 2008 року; «Банківсько-валютна» скла-
дова до 2004 року мала тенденцію до зростання, а після  – 

ка зовнішньоекономічної безпеки держави здійснюється 
шляхом розрахунку інтегрального показника як середньо-
арифметичного значення його компонент.

Вихідні дані та розрахунок інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки україни в 2010 – 2011 ро-
ках наведено в табл. 2. 

як видно з табл. 2, у 2011 році рівень інтегрального по-
казника зовнішньоекономічної безпеки україни становив 
69,5%, що на 7,7% нижче за рівень попереднього року. Від-
булося суттєве зниження «Фінансово-інвестиційної» скла-
дової – 16,9%, та незначне зниження «Торгівельної» – 4,1%, 
«Банківсько-валютна» складова залишилася на рівні попе-
реднього року.

Прослідимо динаміку рівня інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки україни за період 2000 – 
2011 роки (рис. 2).

як видно з рис. 2, інтегральний показник зовнішньо-
економічної безпеки україни протягом періоду, що ана-
лізувався, мав нестабільний рівень розвитку. З 2000 по 
2004  роки відбувалося його зростання (максимальний 
рівень становив 100,36%), починаючи з 2005 року рівень 

Таблиця 2
Фактичні дані та рівень інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України в 2010 – 2011 роках

Компонента/Показник Порогове 
значення

Фактичні дані Рівень безпеки, %

2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р.

Торгівельна складова 78,04 74,02
Коефіцієнт покриття імпорту експортом, разів ≥ 1 0,95 0,93 95,43 92,51

Відношення обсягу імпорту до ВВП, % ≤ 50 48,52 53,76 103,05 93,00

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі, % ≤ 30 32,14 32,48 93,33 92,38

Частка експорту наукомісткої продукції в товарному експорті, % ≥ 18 3,66 3,28 20,33 18,21

Фінансово-інвестиційна складова 73,58 56,67

Відношення сальдо платіжного балансу України до ВВП, % -1 – 1 -2,2 -5,5 45,45 18,18

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % ≤ 25 86,0 76,6 29,07 32,64

Валові міжнародні резерви України, в місяцях імпорту 5 – 10 4,2 3,6 140,00 120,00

Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі 
інвестицій, % 20 – 30 19,95 13,97 79,80 55,86

Банківсько-валютна складова 78,80 77,92

Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі 
банківського капіталу, % ≤ 30 40,6 41,9 73,89 71,60

Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних 
обсягів депозитів, % ≤ 25 44,48 44,22 56,20 56,53

Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до 
показників попереднього періоду, % ≤ 106 99,7 100,4 106,31 105,63

Інтегральний показник зовнішньоекономічної безпеки України 76,81 69,54
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до зниження й відносної стабілізації в 2009 – 2011 роках 
на рівні 78%, різниця між її максимальним та мінімальним 
рівнями за період, що аналізувався, становила 93,24%. Та-
ким чином, до 2004 року зростання рівня інтегрального 
показника зовнішньоекономічної безпеки україни відбу-
валося за рахунок суттєвого підвищення рівня «Фінансово-
інвестиційної» та «Банківсько-валютної» складової. Почи-
наючи з 2005 по 2008 рік, на зниження рівня інтегрального 
показника впливало падіння рівня «Банківсько-валютної» 

Рис. 2. Динаміка рівня інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України в 2000 – 2011 роках

Рис. 3. Динаміка рівня складових інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України  
в 2000 – 2011 роках:  

1 – торгівельна складова; 2 – фінансово-інвестиційна складова; 3 – банківсько-валютна складова
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складової, в 2011 році зниження інтегрального показника 
було наслідком суттєвого падіння рівня безпеки «Фінан-
сово-інвестиційної» складової та незначного падіння «Тор-
гівельної» складової зовнішньоекономічної безпеки.

Для виявлення факторів зростання (зниження) інте-
грального показника за період, що аналізувався, дослідимо 
динаміку розвитку часткових показників його компонент.

на рис. 4 наведена динаміка рівнів часткових по-
казників «Торгівельної» складової інтегрального показ-
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Рис. 4. Динаміка рівня часткових показників «Торгівельної» складової інтегрального показника зовнішньоекономічної 
безпеки України в 2000 – 2011 роках:  

1 – коефіцієнт покриття імпорту експортом; 2 – відношення обсягу імпорту до ВВП; 3 – питома вага провідної країни-партнера  
в загальному обсязі зовнішньої торгівлі; 4 – частка експорту наукомісткої продукції в товарному експорті
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ника зовнішньоекономічної безпеки україни в 2000  – 
2011  роках.

З рис. 4 видно, що всі часткові показники «Торгівель-
ної» компоненти мали циклічну динаміку, причому такі 
показники як «коефіцієнт покриття імпорту експортом», 
«Відношення обсягу імпорту до ВВП» та «Питома вага про-
відної країни-партнера в загальному обсязі зовнішньої 
торгівлі» за період, що аналізувався, мали рівень вищий за 
85%, а показник «частки експорту наукомісткої продукції 
в  товарному експорті» не перевищував рівня 30% за від-
повідний період. Зниження рівня безпеки «Торгівельної» 
компоненти в 2011 році порівняно з 2010 роком відбулося 
за рахунок зниження всіх її часткових показників, найбіль-
ше зниження (10,05%) відбулося у показника «Відношення 
обсягу імпорту до ВВП».

на рис. 5 наведена динаміка рівнів часткових показни-
ків «Фінансово-інвестиційної» складової інтегрального по-
казника зовнішньоекономічної безпеки україни в 2000  – 
2011 роках.

як видно з рис. 5, часткові показники «Фінансово-
інвестиційної» складової інтегрального показника зовніш-
ньоекономічної безпеки україни в 2000 – 2011 роках мали 
нестійкий рівень розвитку з циклічною динамікою. най-
більш нестійку, хоча й зростаючу динаміку мав показник 
«Валові міжнародні резерви україни»: максимальний його 
рівень (223,33%) спостерігався в 2008 році, мінімальний 
(30,0%) – у 2000 році, різниця між початковим його рівнем 
та на кінець періоду, що аналізувався, становить 90,0%. Та-
кож суттєве коливання рівня спостерігалося у показника 

«Відношення сальдо платіжного балансу україни до ВВП», 
до того ж він мав найнижчий рівень серед інших показни-
ків компоненти з 2000 по 2008 роки, мінімальне його зна-
чення (9,43%) було в 2004 році, а максимальне (66,67%) – 
у 2006 та 2009 роках. у 2011 році зниження рівня даного 
показника на 27,27% негативно вплинуло на зміну рівня 
«Фінансово-інвестиційної» складової, призвело до її зни-
ження на 16,21% порівняно з 2010 роком.

на рис. 6 наведено динаміку рівнів часткових показ-
ників «Банківсько-валютної» складової інтегрального по-
казника зовнішньоекономічної безпеки україни в 2000 – 
2011 роках.

як видно з рис. 6, часткові показники «Банківсько-ва-
лютної» складової інтегрального показника зовнішньо-
економічної безпеки україни за період, що аналізувався, 
мали циклічний рівень розвитку, з суттєвою різницею 
рівнів з 2000 по 2006 рік. Так, показник «частки інозем-
ного банківського капіталу в загальному обсязі банків-
ського капіталу» до 2004 року мав зростаючу тенденцію, 
а  з  2005  року  – тенденцію до зниження, найбільше падін-
ня його рівня відбулося в 2005 році – більше ніж у 2 рази, 
різниця між максимальним (312,50%) його рівнем у 2004 та 
мінімальним (71,60%) на кінець періоду, що аналізувався, 
становить 240,9%, або більше ніж 4 рази. Досить стійкою 
була динаміка показника «Темпи зміни індексу офіційно-
го курсу гривні до долара США», який протягом періоду, 
що аналізувався, мав рівень безпеки вище за 100%, крім 
2008 року. найнижчий рівень безпеки серед часткових по-
казників даної компоненти протягом 2000 – 2011 років мав 
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Рис. 5. Динаміка рівня часткових показників «Фінансово-інвестиційної» складової інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки України в 2000 – 2011 роках:  

1 – відношення сальдо платіжного балансу України до ВВП; 2 – відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП;  
3 – валові міжнародні резерви України;  4 – відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП

Рис. 6. Динаміка рівня часткових показників «Банківсько-валютної» складової інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки України в 2000 – 2011 роках:  

1 – частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу; 2 – відношення обсягів депозитів в іноземній 
валюті до загальних обсягів депозитів;  3 – темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США
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показник «Відношення обсягів депозитів в іноземній ва-
люті до загальних обсягів депозитів», максимальний його 
рівень (78,34%) спостерігався в 2003 році, мінімальний 
(49,61%) – у 2009 році. 

Таким чином, дослідивши динаміку рівнів компонент 
та часткових показників інтегрального показника зовніш-
ньоекономічної безпеки україни в 2000 – 2011 рр. та харак-
тер їх зміни за останній рік можна зробити такі висновки: 
на зниження рівня інтегрального показника в 2011 році 
вплинуло падіння рівня його «Фінансово-інвестиційної» 
та «Торгівельної» складових, як наслідок зниження рівнів 
її часткових показників; серед часткових показників най-
більший вплив на рівень інтегрального показника в 2011 
році мали «Валові міжнародні резерви україни» (120,0%), 
«Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара 
США» (105,63%) та «Відношення обсягу імпорту до ВВП» 
(93,0%); найменший вплив на рівень інтегрального по-
казника в 2011 році мали «Відношення сальдо платіжного 
балансу україни до ВВП» (18,18%), «частка експорту науко-
місткої продукції в товарному експорті» (18,21%) та «Від-
ношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП» 
(32,64%).

на завершальному етапі аналізу динаміки розвитку 
інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки 
україни необхідно спрогнозувати його значення в часі. 
як видно з рис. 2, до 2004 року динаміка інтегрального 
показника характеризувалася зростаючою тенденцією, 
а після і  до 2011 року – спадаючою з незначним зростан-
ням у  2009  році. Тому для його прогнозування було ви-
брано період за 2004 – 2011, на якому чітко простежується 
від’ємний лінійний взаємозв’язок. 

З використанням пакету прикладних програм 
StatIatICa 6.0 було оцінено рівняння лінійної регресійної 

залежності інтегрального показника зовнішньоекономіч-
ної безпеки країни від часу [12]: 

  IЗЕБ = – 3,49 × T + 98,22. (1)

коефіцієнт детермінації (R2 = 0,8325), що характе-
ризує частку варіації залежної змінної (IЗЕБ), яка пояс-
нена за допомогою даного рівняння, має досить високе 
значення. За значенням F-критерію оціненого рівняння 
лінійної регресійної визначено його статистичну зна-
чущість: розраховане значення F-критерію (Fроз = 29,81) 
значно перевищує його критичне значення (Fкрит = 
5,99). Розраховані значення t-критерію для визначення 
значущості коефіцієнтів рівняння лінійної регресійної 
за модулем перевищують їх стандартні помилки більше 
ніж у три рази, що вказує на їх високу статистичну зна-
чущість [12–15].

Розраховане прогнозне значення показника зовніш-
ньоекономічної безпеки україни на 2012 рік за моделлю (1) 
склало 66,78%, а довірчий інтервал прогнозного значен-
ня  – 58,87%–74,68%.

Таким чином, проведена оцінка стану зовнішньоеко-
номічної безпеки україни показала, що її рівень є недостат-
ньо високим, а в деяких сферах навіть критичний. Отрима-
не прогнозне значення інтегрального показника зовніш-
ньоекономічної безпеки україни вказує на подальше її зни-
ження в майбутньому. При найкращому варіанті розвитку 
у сфері зовнішньоекономічної безпеки країни значення її 
інтегрального показника не перевищить 75%, а при найгір-
шому – 60%. Тому необхідно провести комплексне систем-
не дослідження факторів зовнішньоекономічної безпеки 
країни з метою виявлення проблем та причин, що на них 
впливають, й виробити науково обґрунтовані заходи щодо 
подолання останніх.
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