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Механізми впливу інструментів державного регулювання на економічну 
безпеку держави у соціальній і демографічній сферах: світовий досвід

Акімова Л. М., Національний університет водного господарства та природокористування

Akimova L. M., National University of Water and Environmental Engineering

 Ключові слова: державне регулювання; економічна безпека; соціальна сфера; демографічна сфера; дер-
жавні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії; соціальні норми і нормативи

Вданійстаттіавторомвиявлено,щовсучасномусвітінаціональнідержавифункціонуютьвумо-
вахвисокоїневизначеності,нерівноважностітаризику,щопідвищуєактуальністьірольбезпекової
складовоївдержавномууправлінні.Встановлено,щозабезпеченняекономічноїбезпекиєодниміз
фундаментальнихкритеріївефективностідержавияксуб’єктасоціальнихвідносин,оскількисаме
векономічнійсистемістворюєтьсянеобхіднаматеріальнаосновадлясоціальногойдемографічного
розвиткукраїни.Всвоючергуз’ясовано,щосоціальнатадемографічнасфериєкритичноважливи-
мидляекономічногорозвитку,томущосамевнихвідбуваєтьсявідтвореннялюдськогойсоціально-
гокапіталу.Зарезультатамианалізуданихміжнароднихіндексів,яківідображаютьекономічніпо-
зиціїУкраїнисередкраїнсвітуз’ясованотадоведено,щовпливосновнихінструментівдержавного
регулюваннянаекономічнубезпекукраїниєпозитивнимусферіосвітиіпрофесійноїпідготовкита
негативним–усферахринкупраці,свободибізнесу,здоров’яібезпеки.

Inthisarticle,theauthorrevealedthatinthemodernworld,nationalstatesfunctioninconditionsof
highuncertainty,disequilibriumandrisk,whichincreasestherelevanceandroleofthesecuritycomponent
inpublicadministration.Itisestablishedthatensuringeconomicsecurityisoneofthefundamentalcriteria
fortheeffectivenessofthestateasasubjectofsocialrelations,sinceintheeconomicsystemanecessary
materialbasisiscreatedforthesocialanddemographicdevelopmentofthecountry.Inturn,itisclarified
thatthesocialanddemographicspheresarecriticallyimportantforeconomicdevelopmentassourcesof
reproductionofhumanandsocialcapital.Basedontheresultsoftheanalysisofdatafrominternational
indicesthatreflectUkraine’seconomicpositionamongthecountriesoftheworld,ithasbeenclarifiedand
proventhattheinfluenceofthemaininstrumentsofstateregulationonthecountry’seconomicsecurityis
positiveinthesphereofeducationandvocationaltrainingandnegativeintheareasofthelabormarket,
freedomofbusiness,healthandsecurity.

The state has a low level of stability,which ismost influenced by indicators of the social state of
societyandcohesionpolicyrelatedtothefunctioningofthesecurityapparatus,thepresenceofasplitin
theeliteinsociety,socialpoliciesforvulnerablegroups,inparticularinternallydisplacedpersons,external
intervention.Ingeneral,theinfluenceofthemaininstrumentsofstateregulationontheeconomicsecurity
ofthecountrycanbeconsideredpositiveinthesphereofeducationandtrainingandnegativeinthelabor
market,freedomofbusiness,healthandsafety.

Existing internationaldatabasesallowonlyrelativedynamiccharacteristicsof the influenceofstate
regulationinstrumentsoneconomicsecurityinthesocialanddemographicspheres.Takingthisintoaccount,
theprospectsforfurtherscientificresearchencompassthedevelopmentoftheoreticalandmethodological
basesforassessingtheimpactofcertaininstrumentsofstateregulationofeconomicsecurityinthesocial
anddemographicspheresforthebenefitofsocietyandeconomicgrowth.

Mechanisms of the influence state regulation on economic security of the 
state in social and demographic spheres: world experience

УДК: 338.2:351.863DOI: 10.15421/151857

Keywords: state regulation; economic safety; social sphere; demographic sphere; state social standards and state 
social guarantees; social norms
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Акимова Л. Н., Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Механизмы влияния инструментов государственного регулирования 
на экономическую безопастность государства в социальной и 
демографической сферах: мировой опыт

Ключевые слова: государственное регулирование; экономическая безопасность; социальная сфера; де-
мографическая сфера; государственные социальные стандарты и государственные социальные гарантии; 
социальные нормы и нормативы

Вданнойстатьеавторомвыявлено,чтовсовременноммиренациональныегосударствафункци-
онируютвусловияхвысокойнеопределенности,неравновесностиириска,чтоповышаетактуаль-
ностьирольсоставляющейбезопасностивгосударственномуправлении.Установлено,чтообеспе-
чениеэкономическойбезопасностиявляетсяоднимизфундаментальныхкритериевэффективности
государства как субъекта социальных отношений, поскольку в экономической системе создается
необходимаяматериальнаяосновадлясоциальногоидемографическогоразвитиястраны.Всвою
очередьвыяснено,чтосоциальнаяидемографическаясферыявляютсякритичноважнымидляэко-
номическогоразвитиякакисточникивоспроизводствачеловеческогоисоциальногокапитала.На
основерезультатованализаданныхмеждународныхиндексов,которыеотображаютэкономические
позицииУкраинысредистранмиравыясненоидоказано,чтовлияниеосновныхинструментовгосу-
дарственногорегулированиянаэкономическуюбезопасностьстраныявляетсяпозитивнымвсфере
образованияипрофессиональнойподготовкиинегативным–всферахрынкатруда,свободыбиз-
неса,здоровьяибезопасности.

Постановка проблеми.

Складнісоціальнісистеми,дояких
належать національні держави, в
сучасному світі функціонують в

умовахвисокоїневизначеності,нерівноваж-
ності та ризику, що підвищує актуальність
і роль безпекової складової в державному
управлінні.Забезпеченняекономічноїбезпе-
ки є одним із фундаментальних критеріїв
ефективності держави як суб’єкта соціаль-
них відносин, оскільки саме в економічній
системі створюється необхіднаматеріальна
основа для соціального й демографічного
розвиткукраїни.Всвоючергусоціальната
демографічнасферимаютькритичноважли-
везначеннядляекономічногорозвитку,тому
щосамевнихвідбуваєтьсявідтвореннялюд-
ського й соціального капіталу.Формування
модерноїризик-орієнтованоїмоделідержав-
ногоуправлінняяквідкритої,динамічноїсо-
ціальної системи, здатної ефективно реагу-
ватинаекстернальнітаінтернальнівиклики,
підвищує актуальність дослідження впливу
основних інструментівдержавногорегулю-
ваннясоціальноїтадемографічноїсферина
економічнубезпекудержави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доцільність імежі застосування інстру-

ментів державного регулювання є предме-

том наукової дискусії основних фундамен-
тальнихшколекономічноїтеоріїудіапазоні
відповногоневтручаннядержавивринкову
економіку у представників класичної еко-
номічноїтеоріїА.Сміта(SmithA.),Т.Маль-
туса (Malthus T), Д. Рикардо (Ricardo D.),
Дж.Мілля(MillJ.)допомірногонепрямого
державногорегулювання грошової сфериу
послідовників монетаризму М. Фрідмана
(Friedman M.) та апології безпосереднього
державноговтручанняуДж.Кейнса(Keynes
J.),П.Самуэльсона(SamuelsonP),Дж.Гикса
(Hicks,J.)таін.

Проблемабезпекинабуласучасногозмі-
стувдослідженняхУ.Бека(BeckU.)[1]та
Е. Гідденса (Giddens E.) [2], присвячених
обґрунтуваннюконцепції суспільства ризи-
ку.Теоретичнііпрактичніаспектиекономіч-
ноїбезпекивисвітленівроботахукраїнських
вченихВ.ШлемкатаІ.Бінька[3],Я.Жаліла
[4],О.Власюка[5],О.Богми[6]таін.Роз-
робкоюметодичнихіконцептуальнихзасад
оцінюванняекономічноїбезпекизаймають-
сяЮ.ХаразішвілітаЄ.Дронь[7],А.Сухо-
руков[8],І.Яремко[9].Аналізусоціальних
аспектівекономічноїбезпекиприсвяченіро-
ботиО. Коваля [10],О.Новікової [11], до-
слідженням у сфері демографічної безпеки
–І.Цвігун[12],О.Хомин[13].
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В країнах Центральної та Східної Єв-
ропи і на пострадянському просторі про-
блематика економічної безпеки держави
розробляєтьсяврамкахновихсинтетичних
напрямівнауковихдосліджень–сек’юріто-
логії(Securitology)[14],парадигмаякоїґрун-
туєтьсяна оцінці впливу чинників загрози,
вразливості та стійкості об’єкта, а також
екосестейту(EconomicSecurityofState)[15],
в основі якого – дослідження економічної
безпекиякінтегральноїкатегорії.Водночас,
вплив інструментів державного регулюван-
нянаекономічнубезпекудержавиусоціаль-
ній та демографічній сферах дотепер зали-
шаєтьсянедостатньодослідженим.

Актуальність. Соціальна і демографіч-
на сфери відіграють вирішальне значення
в сучасному світі, де основою економічно-
го зростання стаєпідвищенняролі людини
як найбільш важливого актива й чинника
соціального прогресу. Економічне зростан-
няперетворюється зметина засіб забезпе-
чення підвищення якості життя, економіч-
ного й соціального розвитку людини, сім’ї
тасуспільства[16,с.96].Відтак,людський
розвитокнабуваєпріоритетного значення в
системінаціональноїбезпекитадержавного
управління.

Метою дослідження єаналізвпливуос-
новнихінструментівдержавногорегулюван-
нянаекономічнубезпекудержавиусоціаль-
нійідемографічнійсферах.

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. 
Семантичне та лінгвістичне значення

терміну «безпека» (лат. securitas – без тур-
боти, страху, гр. ασφάλεια – володіти ситу-
ацією)поєднуєвсобісвободучизахиствід
небезпекиаботривоги,атакожзаходи,вжиті
длягарантуваннябезпекикраїни,особи,цін-
ності[17,с.1062].Поняттябезпекивзагаль-
номусенсієсинтетичноюміждисциплінар-
ною категорією [18, с. 19]. Зазвичай його
пов’язуютьзризиком,небезпекою,загрозою
та співвідносять з певним об’єктом – тех-
нічною системою, людиною, суспільством,
державоютощо [19, с. 91]. За визначенням
ЕнциклопедіїсучасноїУкраїни,безпека–це
рівеньзахищеностіжиттєвоважливихінте-
ресівлюдини,атакожсуспільства,держави,
довкілля від реальних або потенційних за-

гроз,щоїхстворюютьантропогеннічипри-
родні чинники. Розрізняють воєнну, еколо-
гічну, економічну, інформаційну, пожежну,
політичну,продовольчу,радіаційну,соціаль-
ну,технічну,транспортну,фінансову,ядерну
безпеку[20].Впрактицідержавногоуправ-
лінняекономічнабезпекавиступаєвидовою
складовою,фундаментоміматеріальноюос-
новоюнаціональноїбезпекиякполітологіч-
ноїкатегорії[18,с.19,24].

Державне управління вширокому сенсі
являєсобоюпрактичний,організаційнийта
регуляторнийвпливдержавинажиттєдіяль-
ність суспільства і громадян [21, с. 62]. З
оглядунацерегулювання,якодназбазових
функційуправління,маєорганічнийзв’язок
іздержавнимуправлінням,широкерозумін-
няякогосформувалосьпідвпливомзагаль-
ноїтеоріїсоціальногоуправління[22,с.12,
23,с.29].Державнерегулюванняекономіки
відбуваєтьсяшляхомреалізації економічної
політики та є способомвпливудержавина
діяльність суб’єктів господарювання і рин-
ковукон’юнктурудляпідтриманнянормаль-
них умов функціонування ринкового ме-
ханізму,авідтакіекономічноїбезпеки.

Методичнірекомендаціїщодорозрахун-
ку рівня економічної безпеки України [24,
с. 1-2] визначають економічну безпеку як
станнаціональної економіки,щодає змогу
зберігатистійкістьдовнутрішніхтазовніш-
ніх загроз, забезпечувати високу конкурен-
тоспроможність у світовому економічному
середовищійхарактеризує здатністьнаціо-
нальної економіки до сталого та збалансо-
ваного зростання. Складовими економічної
безпеки є: виробнича, демографічна, енер-
гетична, зовнішньоекономічна, інвестицій-
но-інноваційна, макроекономічна, продо-
вольча,соціальна,фінансовабезпеки.Згідно
з цим документом, демографічна безпека –
це стан захищеності держави, суспільства
та ринку праці від демографічних загроз,
за якого забезпечується розвитокУкраїни з
урахуванням сукупності збалансованих де-
мографічнихінтересівдержави,суспільства
йособистостівідповіднодоконституційних
правгромадянУкраїни.Соціальнабезпека–
цестанрозвиткудержави,заякогодержава
здатна забезпечити гідний і якісний рівень
життя населення незалежно від віку, статі,
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рівня доходів, сприяти розвитку людського
капіталу як найважливішої складової еко-
номічногопотенціалукраїни.

Забезпеченняекономічноїбезпекикраї-
ни в соціальній та демографічній сферах
безпосередньо пов’язано зі станом її люд-
ського й, зокрема, трудового потенціа-
лу. Інструменти державного регулювання
щодо забезпечення економічної безпеки у
соціальнійідемографічнійсферахдозволя-
ютьздійснювативпливнапрацюякголов-
нийекономічнийресурс,атакожнарівень
та якість життя населення. Вони застосо-
вуються для перерозподілу доходів, вста-
новленнядержавоюсоціальнихстандартів,
наданнячленамсуспільствасоціальнихга-
рантії,пільгтадопомоги.

ЗгідноізЗакономУкраїни«Продержав-
нісоціальністандартитадержавнісоціальні
гарантії» (від 05.10.2000 № 2017-III), дер-
жавнісоціальністандарти–цевстановлені
законами, іншими нормативно-правовими
актами соціальні норми і нормативи або
їх комплекс, на підставі яких визначають-
ся рівні основних державних соціальних
гарантій. Базовим державним соціальним
стандартомєвстановленийзакономпрожит-
ковиймінімум,наосновіякоговизначають-
сядержавнісоціальнігарантіїтастандарти

усферахдоходівнаселення,житлово-кому-
нального, побутового, соціально-культур-
ного обслуговування, охорони здоров’я й
освіти.Доосновнихдержавнихсоціальних
гарантій належать: мінімальний розмір за-
робітноїплати;мінімальнийрозмірпенсіїза
віком; неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;розміридержавноїсоціальноїдо-
помогитаіншихсоціальнихвиплат.

У 2013 році Мінекономрозвитку запро-
вадив розрахунок інтегрального індексу
економічноїбезпекизадев’ятьмасередньо-
зваженими субіндексами (складовими еко-
номічноїбезпеки),зокремадлядемографіч-
ної й соціальної безпеки [24]. Отримані в
результатірозрахункуінтегральногоіндексу
за більш ніж 130 показниками (стимулято-
рами–Sідестимуляторами–D)рівніеко-
номічної безпеки та її окремих складових
пропонувалосяоцінюватизашкалою:0-19%
–критичнийрівень; 20-39%–небезпечний
рівень; 40-59%– незадовільний рівень; 60-
79%–задовільнийрівень;80-100%–опти-
мальнийрівень[6,с.12].У2011–2014роках
в Україні загальний показник економічної
безпекитапоказникдемографічноїбезпеки
мали незадовільний рівень, а показник со-
ціальноїбезпеки знаходивсяна задовільно-
мурівнілишеу2012–2013роках(рис.1).
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Рис.1.Динамікарівнівекономічної,соціальноїтадемографічноїбезпекиУкраїни,2011-2014рр.
Джерело:[6,с.12].
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Мінекономрозвитку мало здійснювати
розрахункирівняекономічноїбезпекидвічі
на рік, однак зараз інформація щодо рівня
економічної безпеки України у відкритому
доступі відсутня. Тому вплив основних ін-
струментівдержавногорегулюваннянаеко-
номічнубезпеку країни в соціальній та де-
мографічнійсферахможнаоцінитилишена
основі даних найбільш відомих міжнарод-
них рейтингів,що відображають економіч-
ні позиції України у порівнянні з іншими
країнами.Донихналежать:

Індекс глобальної конкурентоспромож-
ності (Global Competitiveness Index, World
EconomicForum)–визначаєрівеньпродук-
тивності країни, зокрема в сфері здоров’я,
освітитаефективностіринкупраці[25];

Індекс економічної свободи (Index of
Economic Freedom,TheHeritage Foundation
та theWall Street Journal) – показує рівень
лібералізації взаємодії держави та бізнесу
за складовими: верховенство права (захист
праввласності,свободавідкорупції);обме-

ження уряду (фіскальна свобода, державні
витрати); регуляторна ефективність (свобо-
да бізнесу, праці та капіталу); відкритість
ринків(свободаторгівлі,інвестиційіфінан-
совасвобода)[26].

Індекс процвітання (Legatum Prosperity
Index,TheLegatumInstitute)–оцінюєсвітове
багатствоіблагополуччявсферіекономіки,
підприємництва, державного управління,
освіти,здоров’я,безпеки,особистихсвобод
тасоціальногокапіталу[27];

Індекс людського розвитку (Human
Development Index, United Nations) – охо-
плює:довголіття і здоров’я (очікувана три-
валістьжиття);здатністьотримуватизнання
(середнятаочікуванатривалістьнавчання);
здатністьдосягнутигідногорівняжиття(ва-
ловий національний дохід (ВНД) на душу
населення за паритетом купівельної спро-
можності(ПКС)вдол.США)[28,с.1].

Востаннєдесятиріччя загальнийбал Ін-
дексу глобальної конкурентоспроможності
залишаєтьсянарівніблизько4балів(табл.1).

Це свідчить, що Україна перебуває на
переході від стадії, коли економічне зро-
станнязалежитьвідосновнихчинниківви-
робництва (некваліфікованої робочої сили
та природних ресурсів), до стадії, за якої
вонозабезпечуєтьсязарахунокпідвищення
ефективності виробництва. За складовими
здоров’я та освіти рівень конкурентоспро-
можності підвищується, що свідчить про
позитивнийвпливінструментівдержавного

регулюванняуційсфері.Натомістьефектив-
ністьринкупрацімаєнегативнудинаміку.

В економічно вільних суспільствах уряд
забезпечує свободу переміщення праці, ка-
піталу і товарів, утримується відпримусуй
тискунацісвободитавтручаєтьсялишеуразі
необхідності збереження і функціонування
держави.Індексекономічноїсвободипоєднує
кількіснітаякісніпоказникиірозраховується
як середнє арифметичне значення 10 субін-

Індикатори 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Індекс глобальної 
конкуренто-

спроможності 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 

зокрема:           

здоров’я та 
початкова освіта 5,6 5,4 5,7 5,6 5,8 5,8 6,1 6,1 6,0 6,0 

вища освіта і 
професійна 
підготовка 4,5 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 5,1 5,1 

ефективність 
ринку праці 4,5 4,6 3,5 4,4 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 

 

Таблиця 1. ДинамікаІндексуглобальноїконкурентоспроможності,Україна,2008-2018рр.,бали

Джерело:[25].
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дексів часткових економічних свобод, що
оцінюютьсязашкалоювід0(мінімальнасво-
бода)до100 (максимальнасвобода).Країни
зациміндексомподіляютьсянагрупи:вільні
(80-100балів);загаломвільні(70-79,9балів);
помірновільні(60-69,9балів);загаломневіль-
ні (50-59,9 балів); деспотичні (0-49,9 балів)

Закомпонентомсвободибізнесув2005і
2014–2016рокахУкраїнаналежаладозага-
ломневільнихкраїн,у2006–2013роках–до
деспотичнихкраїнілишевостаннідвароки
увійшла до групи помірно вільних країн.
Свобода капіталу має більш високі оцінки
–зацимпоказникомУкраїнав2005–2006і
2013-2015рокахналежаладо загаломвіль-
них країн, у 2007–2012, 2016 і 2018 роках
– до помірно вільних країн і лише у 2017
роціпотрапиладогрупидеспотичнихкраїн.
Закомпонентомсвободипраців2005–2012
рокахУкраїнавходиладогрупизагаломне-
вільнихкраїн,ав2013–2017роках–догру-
пидеспотичнихкраїнів2018роціповерну-
ласядогрупизагаломневільнихкраїн.

В період 2005–2018 років загальний Ін-
дексекономічноїсвободи,атакожсубіндек-

[29]. Динаміка Індексу економічної свободи
дляУкраїнимаєтенденціюдопогіршення–у
2005–2008рокахУкраїнаналежаладогрупи
загаломневільнихкраїн,у2009–2017роках–
перейшладогрупидеспотичнихкраїнілише
в2018роціповернуласьдорівня,трохиви-
щогозапоказник2007р.(табл.2).

сисвободикапіталуіпрацізменшилися,тоді
як за складовою свободи бізнесу відбулося
збільшення показника. Отже інструменти
державного регулювання у сфері бізнесу
є більш впливовими у порівнянні з інстру-
ментами державного регулювання праці та
капіталу.

Індекспроцвітаннярозраховуєтьсянаос-
новібільшніж100різнозваженихоб’єктив-
нихтасуб’єктивнихпоказників,отриманих
за результатами академічних досліджень,
аналітичних звітів та соціологічних опи-
тувань, згрупованих за 9-ма субіндексами.
Першімісцяврейтингупосідаютьнайбільш
заможні та благополучні країни. У період
2009–2017роківпозиціяУкраїниврейтингу
країн за Індексомпроцвітанняпогіршилась
майжевдвічі(табл.3).

Індикатори 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Індекс економічної 
свободи 55,8 54,4 51,5 51,0 48,8 46,4 45,8 

зокрема:        

свобода бізнесу 55,0 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 

свобода капіталу 76,2 72,9 68,4 69,9 68,1 61,2 63,2 

свобода праці 55,8 53,2 52,8 53,1 52,4 57,7 50,0 

        

Індикатори 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс економічної 
свободи 46,1 46,3 49,3 46,9 46,8 48,1 51,9 

зокрема:        

свобода бізнесу 46,2 47,6 59,8 59,3 56,8 62,1 62,7 

свобода капіталу 67,7 71,0 78,7 78,6 66,9 47,4 60,1 

свобода праці 51,2 49,9 49,8 48,2 47,9 48,8 52,8 

 

Таблиця 2. ДинамікаІндексуекономічноїсвободи,Україна,2005-2018рр.,бали

Джерело:[26].
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Індикатори 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Індекс процвітання 61 69 74 71 64 63 70 107 112 

зокрема:          

економіка 60 96 105 110 72 70 127 85 84 

підприємництво  59 73 62 64 61 57 52 97 102 

державне управління 92 98 99 121 121 121 120 128 130 

освіта 32 40 44 29 31 42 37 45 48 

здоров’я 67 48 59 69 86 77 79 111 135 

безпека 69 58 56 56 55 54 54 134 135 

персональні свободи 68 71 98 108 107 103 91 93 95 

соціальний капітал 89 73 37 58 36 40 41 135 115 

 

Таблиця 3. ДинамікаІндексупроцвітання,Україна,2009-2017рр.,місцеврейтингу

Джерело:[27].

Прицьомунайбільшзначнепадіннявідбу-
лосяв2016–2017роках.Динамікарейтингів
заекономічноюскладовоювідображаєвплив
фінансово-економічної кризи 2008–2009
років,наслідкиякоїпрактичновдалосяподо-
латидо2013року,атакожвоєнноїагресіїРосії
насходіУкраїни,щонайбільшепроявивсяу
2015 році. За складовими підприємництва і
безпекидо2015рокувідзначаласьнезначна
позитивнадинаміка,однаку2016–2017роках
ситуаціяістотнопогіршилась.

Заскладовоюдержавногоуправлінняси-
туація погіршувалась протягом 2009–2017
років.Усферіосвітивідзначаласьслабкане-
гативнадинаміка,всферіохорониздоров’я
ситуаціяпомітнопогіршуєтьсяз2010року.
Загаломнегативнимєтакожстанзаскладо-
воюперсональнихсвобод.Усферісоціаль-
ногокапіталувціломупозитивнадинамікав
2009–2015рокахбулаперерванарізкимпо-
гіршеннямситуаціїв2016–2017роках.

ЗазначеннямиІндексулюдськогорозвит-
ку (ІЛР) виділяють групи країн, які мають
дуже високий, високий, середній і низький
рівень людського розвитку. Україна нале-
жить до країн з високим рівнем людського
розвитку та має позитивну динаміку цього
індикатора з 1996 року, коли припинилося
йогопадіння,спричиненерозпадомСРСРна
рубежі1990-хроків.Водночасаналізданих
за окремими індикаторами – складовими
ІЛРУкраїнипоказує,щовперіод2010–2015
років Україна мала перевищення середніх
значеньдлякраїн з високимрівнемлюдсь-
когорозвиткуікраїнЄвропиіЦентральної

Азії (ЄЦА)лишеза індикаторамиосвітньої
складової ІЛР – середньою та очікуваною
тривалістюнавчання,прицьомуістотновід-
ставала за індикаторами очікуваної трива-
лостіжиттяпринародженнійрозміруВНД
на1особувдол.СШАзаПКС(табл.4).

З 2005 рокуФондоммиру (TheFund for
Peace) розраховується інтегральний Індекс
недієздатності держави (Fragile States Index,
FSI,до2014року–FailedStatesIndex).Метою
складаннярейтингузациміндексомєаналіз
здатності держав контролювати цілісність
власної території, політичну, демографічну,
економічнутасоціальнуситуаціювкраїні.

FSIрозраховуєтьсязасумоюзначеньдва-
надцяти індикаторів, об’єднаних у чотири
групи: політика згуртованості (С1 – апарат
безпеки,С2–розколеліт,С3–вразливігру-
пинаселення),економічні(Е1–економічний
спад,Е2–нерівномірнийекономічнийрозви-
ток,Е3–«відплив»людейімізків),політич-
ні(Р1–легітимністьдержави,Р2–державне
управління, Р3 – права людини і верховен-
ствоправа),соціальнітакрос-культурні ін-
дикатори(S1–демографічненавантаження,
S2–біженцітавнутрішньопереміщеніосо-
би,X1–зовнішня інтервенція) [31].Кожен
з індикаторів оцінюється за 10-ти бальною
шкалою, де 0 – найбільша спроможність,
10–найменшаспроможність.Більшвисоке
значення FSI означає меншу спроможність
держави. Динаміка FSI характеризує зміну
ризиків(інтегральногоабокумулятивногота
часткових),авідтак,істанубезпекидержави
[16,с.99].
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Ранжування країн здійснюється за кате-
горіями: нестабільні держави (FSI = 90,0–
120,0); держави з низьким рівнем стабіль-
ності (FSI = 60,0–89,9); стабільні держави
(FSI = 30,0–59,9); усталені держави (FSI =
0,0–29,9).Українаналежитьдо групикраїн
знизькимрівнемстабільностідержави.Ди-
наміка FSI в період 2006-2013 років була
позитивною, після чого в 2014–2015 роках
мало місце погіршення ситуації, пов’язане
зпочаткомвійськовоїагресіїРосійськоїФе-
дераціїнаДонбасі.В2016–2018рокахтен-

денціядопокращеннядієздатностідержави
відновилася і значенняFSI повернулось до
рівня2006року(рис.2).

В2007–2018рокахдемографічненаван-
таження (чисельність і розподілнаселення,
доступ до ресурсів, стан навколишнього
та життєвого середовища) мало вплив на
дієздатність держави умежах близько 10%
(табл.5).

Протягом 2007–2016 років частка цієї
складової в структурі FSI стабільно змен-
шувалась,алевостаннідварокивоназбіль-

Країни ІЛР Очікувана 

тривалість життя 

при народженні, 
років 

Середня 

тривалість 

навчання, 

років 

Очікувана 

тривалість 

навчання, 

років 

ВНД на 1 

особу, дол. 

США за ПКС 

2010 

Україна 0,734 68,6 11,3 14,6 6535 

Країни з 
високим ІЛР 0,717 72,6 8,3 13,8 12286 

Країни ЄЦА 0,702 69,5 9,2 13,6 11462 

2011 

Україна 0,739 68,5 11,3 14,7 6175 

Країни з 
високим ІЛР 0,741 73,1 8,5 13,6 11579 

Країни ЄЦА 0,751 71,3 9,7 13,4 12004 

2012 

Україна 0,744 68,8 11,3 14,8 6428 

Країни з 
високим ІЛР 0,758 73,4 8,8 13,9 11501 

Країни ЄЦА 0,771 71,5 10,4 13,7 12243 

2013 

Україна 0,746 68,5 11,3 15,1 8215 

Країни з 
високим ІЛР 0,735 74,5 8,1 13,4 13231 

Країни ЄЦА 0,738 71,3 9,6 13,6 12415 

2014 

Україна 0,748 71,0 11,3 15,1 8178 

Країни з 
високим ІЛР 0,744 75,1 8,2 13,6 13961 

Країни ЄЦА 0,748 72,3 10,0 13,6 12791 

2015 

Україна 0,743 71,1 11,3 15,3 7361 

Країни з 
високим ІЛР 0,746 75,5 8,1 13,8 13844 

Країни ЄЦА 0,756 72,6 10,3 13,9 12862 

 

Таблиця 4. ДинамікаІндексулюдськогорозвиткутайогоскладових,Українаівідповіднігрупи
країн,2010-2015рр.

Джерело:[30].
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Рис.2.ДинамікаІндексунедієздатностідержави,Україна,2006-2018рр.,бали
Джерело:[32].

шиласьв1,8разивідноснорівня2015року.
Вплив політичних та економічних індика-
торів є відносно стабільним – їх частка в
структуріFSIзнаходитьсявмежах20-30%,
зі слабкою тенденцією до зменшення для

економічних індикаторів. Найбільший су-
марнийвпливнадієздатністьдержавимають
індикатори соціального стану суспільства і
політикизгуртованості,часткаякихуструк-
туріFSIстановитьпонад40%,ав2015–2016

Індикатори 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Індекс недієздатності 
держави 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

зокрема:       

демографічне навантаження 9,1 9,2 8,8 8,1 7,7 7,4 

інші соціальні індикатори і 
політика згуртованості 38,5 39,0 39,7 40,8 41,2 41,5 

економічні індикатори 27,3 26,9 27,3 27,5 26,5 25,7 

політичні індикатори 25,1 25,0 24,2 23,8 24,6 25,3 

       

Індикатори 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс недієздатності 
держави 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

зокрема:       

демографічне навантаження 7,1 6,7 5,8 5,8 10,3 10,2 

інші соціальні індикатори і 
політика згуртованості 42,1 42,9 48,4 47,4 43,4 43,3 

економічні індикатори 24,8 23,6 21,6 22,3 21,9 21,2 

політичні індикатори 25,9 26,8 24,2 24,5 24,5 25,3 

 

Таблиця 5. СтруктураІндексунедієздатностідержави,загрупамиіндикаторів,Україна,2007-2018рр.,%
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рокахвонамайжедосягала50%,щопов’я-
зано з масовим внутрішнім переміщенням
населеннязокупованихрайонівДонбасута
анексованоїтериторіїАРКрим.

Висновки. Основними інструментами
державного регулювання щодо забезпечен-
ня економічної безпеки у соціальній і де-
мографічній сферах є державні соціальні
стандарти–соціальнінормиінормативи,на
базі яких визначаються державні соціальні
гарантії в сферах доходів населення, жит-
лово-комунального, побутового, соціаль-
но-культурного обслуговування, охорони
здоров’яйосвіти.

Зарезультатамианалізуданихміжнарод-
них індексів, які відображають економічні
позиціїУкраїнисередкраїнсвіту,доведено,
щовпливінструментівдержавногорегулю-
ванняна загальнийрівеньконкурентоспро-
можностіУкраїниєнейтральнимунаслідок
нівелювання позитивної динаміки в сфері
освіти і професійної підготовки – негатив-
ною ситуацією щодо ефективності ринку
праці. Інструменти державного регулюван-
ня в сфері бізнесу, капіталу та праці зага-
лом є недостатньо ефективними, оскільки
за Індексом економічної свободи Україна
стабільно залишається в групі загалом не-
вільних країн. Істотне погіршення позицій
УкраїниврейтингузаІндексомпроцвітання
зумовленонегативноюдинамікоюзаскладо-
вимиздоров’ятабезпеки.Українаналежить

догрупикраїнзвисокимрівнемлюдського
розвиткузарахуноккращихпоказниківрів-
няосвіти,тодіякзапоказникамиздоров’ята
економічного добробуту значно відстає від
середньогорівнядляданоїгрупи.

Держава має низький рівень стабіль-
ності,наякийнайбільшийвпливмаютьін-
дикатори соціального стану суспільства і
політикизгуртованості,пов’язанізфункціо-
нуваннямапаратубезпеки,наявністюрозко-
луелітусуспільстві,соціальноюполітикою
щодо вразливих груп населення, зокре-
ма внутрішньо переміщених осіб, а також
чинником зовнішньої інтервенції. Загалом
вплив основних інструментів державного
регулювання на економічну безпеку країни
можна вважати позитивним у сфері освіти
іпрофесійноїпідготовкитанегативним–у
сферіринкупраці,свободибізнесу,здоров’я
ібезпеки.

Наявні міжнародні бази даних дозволя-
ють отримати лише відносні динамічні ха-
рактеристики впливу інструментів держав-
ного регулювання на економічну безпеку в
соціальнійідемографічнійсферах.Зогляду
нацеперспективиподальшихнауковихдо-
сліджень охоплюватимуть розробку теоре-
тичних і методичних засад оцінки впливу
окремих інструментів державного регулю-
ванняекономічноїбезпекиусоціальнійіде-
мографічнійсферахнадобробутсуспільства
таекономічнезростання.
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