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ВСТУП
Визначення місця держави у світовій системі коор'

динат є основним завданням науковців і владних струк'

тур. Аналіз місця України як молодої держави, що ак'

тивно інтегрується у світовий економічний простір, є особ'

ливо важливим для економічної безпеки держави. Адже

лише з'ясувавши місце і роль нашої держави на світово'

му ринку, можна розробити чітку стратегію забезпечен'

ня економічної безпеки.

Рейтингові оцінки виступають своєрідним орієнтиром

як для ТНК та інвестиційних фондів, які мають намір вкла'

дати кошти за кордоном, так і для урядів держав, адже

рейтинги індексів є важливим інструментом, який пол'

ітичні діячі та лідери бізнесу можуть використати для

формулювання досконалішої економічної політики, за'

безпечення економічної безпеки та інституціональних

реформ в економіці.

 Проблематикою місця України в міжнародних рей'

тингах в контексті розвитку економічної безпеки займа'

лись такі провідні науковці, як Л.А. Антонюк, О.Г. Білорус

[1], Б. М. Данилишин, Я.А.Жаліло, П. Кругман,  Д.Г. Лук'

'яненко, В.І. Мунтіян, Дж. Міль, Г. Пастернак'Таранушен'

ко, Д. Сакс, А.В. Степаненко, Е. Хекшер, Р. Фатхудінов, А.С.

Філіпенко та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є аналіз позицій України в міжна'

родних рейтингах в динаміці; визначення проблем та ос'

новних чинників розвитку української економіки в міжна'

родних вимірах та їх вплив на економічну безпеку; з'ясу'

вання місця України у світовій системі координат; визна'

чення перспектив майбутнього України на світовому рин'

ку; з'ясування впливу рейтингу індексів провідних міжна'

родних рейтингових компаній на економічну безпеку Ук'

раїни; визначення кореляції між індексами та економіч'

ною безпекою.
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безпеку держави. Виконано кластерний аналіз міжнародних рейтинг�систем провідних світо�

вих агенцій, що дає змогу з'ясувати роль і місце України в міжнародних рейтингах соціально�

економічного та геополітичного розвитку держав. На основі  кластерного аналізу розроблено

авторські класифікації групування країн за показниками індексів.

Rating of Ukraine is reflected in the international measurings, their influence is ana�lysed on

economic security of the state. The cluster analysis of international reyting�sistem of leading world

agencies is executed, that enables to find out a role and place of Ukraine in the international ratings

of socio�economic and geopolitical development of the states. On the basis of  cluster analysis author

classifications of grouping of countries are developed on the indexes of indexes.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нашому дослідженні використано системно'струк'

турний метод, економіко'математичні методи, методи

статистичного аналізу, інформаційно'комп'ютерні мето'

ди, методи кластерного аналізу, метод експертних оці'

нок, метод головних компонент.

РЕЗУЛЬТАТИ
Рішення щодо проведення дослідження на ринку пев'

ної країни приймають на основі оцінок (індексів) про'

відних рейтингових агентств, які мають репутацію, а ре'

зультати їхніх досліджень характеризуються високим

ступенем достовірності. Звичайно, рейтингові показни'

ки мають надзвичайну вагу для уряду України, оскільки

є важливим зовнішнім інформаційним джерелом і, у ви'

падку незадовільності, сигналізують про необхідність

здійснення адекватних заходів щодо їх покращення [2].

При визначенні впливу рейтингів України в міжнародних

вимірах на економічну безпеку було генералізовано та

визначено з великої кількості основні рейтинг'системи,

які дозволяють визначити місце України у світовій сис'

темі координат та проаналізувати рівень економічної без'

пеки у міжнародних вимірах. Основні економічні рейтинг'

системи, що дозволяють з'ясувати роль України на світо'

вому ринку та його вплив на економічну безпеку, наведе'

но в таблиці 1.

Однією з основних рейтинг'систем, що дозволяє виз'

начити рівень економічної безпеки та рівень інтегрованості

України у світову спільноту, є Індекс глобальної конкурен'

тоспроможності. Організатор цього дослідження —

Всесвітній економічний форум (Женева). Його автор —

професор Колумбійського університету Ксав'є Сала'і'

Мартін став співредактором Звіту про глобальну конкурен'

тоспроможність 2007—2008 років. У  підготовці до звіту

кожна з країн проходила оцінювання за такими парамет'

рами, як якість інституцій, інфраструктура, макроеконом'
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ічна стабільність, вища освіта і професійна підготовка на'

селення, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність

ринку праці, розвиненість фінансового ринку, технологіч'

ний рівень, розмір ринку, конкурентоспроможність ком'

паній та інноваційний потенціал. Дані Звіту про глобальну

конкурентоспроможність наведені у таблиці 2 [3].

На основі даних Всесвітнього економічного форуму

за 2008 рік та на підставі звіту про глобальну конкурен'

тоспроможність 2007—2008 рр., задля визначення рівня

розвитку економічної безпеки в контексті глобальної кон'

курентоспроможності України, шляхом кластерного ана'

лізу було розроблено класифікацію країн за рівнем гло'

бальної конкурентоспроможності. За основу класифі'

кації було взято показники індексів глобальної конкурен'

тоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI). На

основі аналізу було

виділено 7 груп

країн за рівнем гло'

бальної конкурен'

тоспроможності.

Дані досліджен'

ня наведені в таб'

лиці 3.

Дані, наведені

в табл. 3, свідчать,

що Україна опини'

лася в групі країн з

низьким рівнем

глобальної конку'

р е н т о с п р о м о ж '

ності. Водночас

аналіз дав змогу

встановити ряд не'

доліків у системі

національної еко'

номіки, які вплива'

ють на зниження

рівня економічної

безпеки. Серед них

— інфляція (106'те

місце), торгові бар'є'

ри (123'тє), податко'

вий тягар (123'тє),

обмеження на рух ка'

піталу (102'ге), ефек'

тивність антимоно'

польної політики (98'

ме), професіоналізм

керівників вищої лан'

ки (102'ге), "відтік

мізків" (93'тє). Най'

нижчий результат Ук'

раїни (115'те місце)

— у категорії "якість

інституцій" [3].

Шляхом прове'

дення кластерного

аналізу був також з'я'

сований і рівень впли'

ву основних індексів

глобальної конкурен'

тоспроможності на

економічну безпеку

України (табл. 4).

Наступним важ'

ливим показником

для визначення місця

держави в системі

глобальних координат є Індекс економічної свободи. Цей

індекс розробляється американським фондом Heritage

(публікується з 1995р.) і є інтегральним показником, що

відображає ступінь державного регулювання. Індекс оц'

інює країни за 10 категоріями економічної свободи (сво'

бода бізнесу, торгова, фіскальна, фінансова, монетарна

свобода та ін.). Індекс економічної свободи вимірюється

у відсотках у діапазоні від 0 до 100, де мінімальному зна'

ченню відповідає найнижчий ступінь економічної свобо'

ди. Дані наведені в таблиці 5 [4].

Як видно з даних таблиці, Україна і Росія втратили

рейтинг в порівнянні з 2007 роком на 0,6 і 2,5 пункти рей'

тингу відповідно. Відношення компонентних структур

економічної свободи Гонконгу (1 місце в рейтингу), Ук'

раїни та Росії наведено на рис. 1.

Вибірка країн для кластерного аналізу (дані рейтин'

гу країн за індексом економічної свободи оприлюднені

Фондом Heritage за 2008 рік) наведені в таблиці 6 [4].

На базі даних кластерного аналізу розроблена кла'

сифікація країн світу на основі показників індексу еко'

номічної свободи задля з'ясування ролі і місця України в

системі світової економічної свободи та її впливу на еко'

номічну безпеку. До класифікації увійшло 6 груп країн.

Дані наведені в таблиці 7.

На основі даних, викладених в таблиці 7, створена

карта, яка відображає типи країн за рівнем економічної

свободи та показує місце України у світовій системі ко'

ординат економічної свободи та економічної безпеки.

В контексті впливу ІЕС на економічну безпеку слід

зазначити, що еко'номічна свобода поділяється на дві

рівновеликі категорії: "свобода для…" і "свобода від…".

Відповідно, і економічна безпека поділяється на "безпе'

ку для…" і "безпеку від…" [5,6]. Дані показують, що по'

казники безпеки у вимірах економічної свободи прямо

пропорційні один одному і впливають один на одного в

рівній мірі. Чим вищий рівень економічної свободи, тим

вищий рівень економічної безпеки. Проте з цим підхо'

Таблиця 1. Україна в системі міжнародних індексів і рангів
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Таблиця 2 . Рейтинг країн
світу за індексом глобальної

конкурентоспроможності
(Global Competitiveness

Index, GCI) ВЕФ

 
GCI 2007-2008 GCI 2006-2007 

  
    

 1 5,67 1 
 2 5,62 4 

 3 5,55 3 
 4 5,54 9 

 5 5,51 7 
 8 5,43 5 
 27 4,74 26 

 34 4,57 35 
 51 4,28 45 

 58 4,19 59 
 61 4,14 50 

 73 3,98 69 
 74 3,97 73 

 90 3,83 87 
 97 3,64 86 

 131 2,78 121 
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дом потрібно бути дуже

обережними, адже ри'

нок не є абсолютно са'

морегульованою систе'

мою і роль державного

регулювання економі'

кою залишається до'

сить високою. Схема'

тично взаємозв'язок

економічної свободи і

економічної безпеки

показано на рис. 3.

Наступним індек'

сом, який дозволяє виз'

начити потенціал країни

на світовому ринку, є

індекс розвитку люд'

ського потенціалу (ІРЛП).

Його було розроблено в 1990 році пакис'

танським економістом Махбубом'уль'Ха'

ком і він подається ООН у щорічних звітах

із 1993 року [7].

При підрахунку індексу використову'

ються три типи показників:

1. Середня тривалість життя.

2. Рівень письменності дорослого на'

селення країни.

3. Рівень життя, оцінений через ВВП на

душу населення за паритетом купівельної

спроможності (дол. США).

Згідно з рейтингом країни поділяють'

ся на три кластери:

1. Країни з висо'

ким ІРЛП (від 0,8 до 1).

2. Країни з се'

реднім ІРЛП ( від 0,500

до 0,799).

3. Країни з низь'

ким ІРЛП (до 0,499).

Для аналізу місця

України в рейтингу

індексу розвитку люд'

ського потенціалу про'

аналізовані дані ООН

за 2007/2008 рр. Ви'

бірка даних Human

Development Index,

HDI (ІРЛП) наведена в

таблиці 8.

Як бачимо, Украї'

на входить в групу

країн з середнім рів'

нем ІРЛП, поступаючись таким країнам, як Росія,

Білорусь і Казахстан. Індекс розвитку людського по'

тенціалу нашої країни становить 0,788. Провідні по'

зиції в рейтингу традиційно належать північно'євро'

пейським країнам, які зуміли побудувати ефектив'

но діючу соціальну модель, яка забезпечує високий

рівень добробуту громадян. Індекс розвитку людсь'

кого потенціалу відіграє значну роль у формуванні

економічної безпеки України, адже в першу чергу

відображає людський потенціал держави як основу

її економічного процвітання.

Із позицій економічної безпеки дуже важливим

є індекс внутрішніх і зовнішніх загроз держави, який

щорічно розраховується Московським державним

інститутом міжнародних відносин [8]. Методика

Таблиця 3. Групи країн за рівнем глобальної конкурентоспроможності

Таблиця 4. Рівень впливу складових індексу
глобальної конкурентоспроможності на

економічну безпеку України

Таблиця 5. Рейтинг економічної свободи деяких країн за складовими
економічної  свободи (дані фонду Heritage за 2008 р.)

Рис. 1. співвідношення компонентних складових
економічної свободи України, Гонконгу та Росії
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Міністерства економ'

іки визначає загрози

економічній безпеці

України як сукупність

наявних та потенцій'

но можливих явищ і

чинників, що створю'

ють небезпеку для

реалізації національ'

них інтересів у

економічній сфері. В

цьому контексті роз'

рахунок індексу

зовнішніх і

внутрішніх загроз є

визначальним для ро'

зуміння стану еконо'

мічної безпеки нашої

держави [9].

Індекс зовнішніх і

внутрішніх загроз фіксує масштаби та інтенсивність заг'

роз і викликів, з якими стикаються конкретні держави —

суб'єкти міжнародних економічних відносин. При цьому

мова йде як про виклики та загрози ззовні (з боку інших

держав, міжнародної економіки, військової небезпеки

тощо), так і про виклики та загрози, що виникають все'

редині держави (внутрішні політичні та еко'

номічні конфлікти, боротьба експортно'зо'

рієнтованих компаній з імпортно'зорієнто'

ваними, коливання курсу валют, соціально'

демографічні проблеми тощо). Цей індекс

дозволяє співставляти  "виміри загроз" з ви'

щеназваними індексами і може слугувати

для побудови оцінок рівня економічної без'

пеки. Рейтинг країн за індексом внутрішніх і

зовнішніх загроз поданий в таблиці 9 [8], де

вибірка зроблена для дискримінантного ана'

лізу.

В рейтингу зовнішніх та внутрішніх загроз

виокремлюється група країн (56), перед еко'

номічною безпекою яких стоять дуже серйозні

виклики. На протилежному полюсі інша група

країн (61) з мінімальними загрозами. Рівень

економічної безпеки варіює в рамках двох про'

тилежних зон (які фіксуються відповідним ба'

лом в рейтингу). Крім цього, деякі загрози не'

суть в собі потенціальний характер для еконо'

мічної безпеки. Вага складових індексу в еко'

номічній безпеці подана в таблиці 10 [8].

Важливим індексом, який визначає рівень економічної

безпеки України на світовій арені, є індекс потенціалу міжна'

родного впливу (ІПМВ), що також розраховується Мос'

ковським державним інститутом міжнародних відносин

(МДІМВ). ІПМВ об'єднує показники, які кількісно чи якісно

характеризують місце держави в системі міжнародних еко'

номічних відносин, інструменти її міжнародного впливу, а

також найбільш суттєві механізми інтеграції держави у світо'

ву економіку. При розрахунку індексу потрібно враховува'

ти, що недостатність ресурсів міжнародного впливу повин'

на компенсуватися в державі вмілою політикою щодо за'

безпечення високого рівня економічної безпеки. Складові

індексу потенціалу міжнародного впливу та їх вага в зовні'

шньоекономічній безпеці наведена в таблиці 11 [9].

Аналіз кореляцій між індексами показує, що рівень

міжнародного впливу залежить від рівня зовнішньоекономі'

чної безпеки. Лідери впливу — це особливий кластер країн,

яких поєднує саме фактор високого рівня економічної без'

пеки. Перелік країн для дискримінантного аналізу рівня зов'

нішньоекономічної безпеки наведений в таблиці 12 [9].

Лідери рейтингу міжнародного впливу цілком прогно'

зовані. Їх ядро складають країни "великої сімки", без Ка'

нади, плюс Китай, який інституціонально не інтегрований

в групу міжнародних лідерів. Регіональний лідер — Індія.

Країна, в якій розташовані штаб'квартири міжнародних

організацій, — Бельгія. Зона

мінімального впливу не менш оче'

видна, це так звані "карлики

міжнародного впливу" — Ліхтен'

штейн, Монако. Слід зазначити,

що глобально впливають на зов'

нішню економічну безпеку

більшості країн лише лідери впли'

ву (не більше 10 країн) [10]. З по'

страдянського простору лідер —

Росія, а Україна займає 29 місце.

Виявлено чотири головні

компоненти, які у сукупності по'

яснюють практично всі розход'

ження між країнами.

Перший компонент пояснює

55,4% дисперсії значень

індексів, другий — 26,4%, третій

— 11,2%, четвертий — 7%. На'

Таблиця 6. Рейтинг країн
за рівнем економічної

свободи Фонду
Heritage за 2008 рік

Таблиця 7. Групи країн за рівнем економічної свободи

Рис. 2. Типи країн світу за рейтингом економічної свободи
фонду Heritage 2008
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стільки високий пояснювальний потенціал першого ком'

поненту, побічно підтверджує правильність вибору згру'

пованих в індекси показників.

У першому компоненті умовними "полюсами" висту'

пають, з одного боку, "зовнішні й внутрішні загрози", з

іншого боку — "якість життя", а також (у меншій мірі)

"державність" і "інституціональні основи демократії".

Фактор "міжнародного впливу" у цьому компоненті

практично відсутній. Протидія зовнішнім і внутрішнім заг'

розам (там, де й у якій мірі вони існують) є пріоритетом

будь'якої національної політики, і саме від її успі'

шності залежать і якість життя, і суверенна дер'

жавність, і рівень демократії.

Полюси другого компонента — "інституціо'

нальні основи демократії" і "державність". Фактор

"зовнішніх і внутрішніх загроз" зведений тут до нуля,

значення "якості життя" і "потенціалу міжнародного

впливу" мінімальні. Даний компонент володіє наба'

гато меншою, ніж перший, але все'таки досить ви'

сокою пояснювальною силою — насамперед стосов'

но тих країн, для яких за інших рівних умов найбіль'

ше значення має вибір між пріоритетами будівницт'

ва (підтримки) суверенної державності й розвитком

свого демократичного потенціалу.

Третій компонент розподіляє країни залежно

від того, наскільки приорітетні для них "дер'

жавність", з одного боку, і "якість життя" — з іншо'

го. Роль факторів загроз демократії й потенціалу

міжнародного впливу виявляється в цій рамці

мінімальною. Можна припустити, що даний ком'

понент релевантний стосовно тих країн, які у своїй

національній стратегії здійснюють вибір між са'

мостійною державністю на шкоду якості життя на'

селення і якістю життя, нехай навіть за рахунок

самостійної й суверенної державності.

Нарешті, четвертий компонент значимий для

зовсім невеликої (але вкрай важливої й автори'

тетної) групи країн, для яких пріоритетним — зви'

чайно, не абсолютно, а відносно — є потенціал

міжнародного впливу. Якість життя, загрози, дер'

жавність і, тим більше, демократія в даному ком'

поненті майже не враховуються. Вплив у світі за

будь'яку ціну — от що зближує ці країни, відрізня'

ючи їх від всіх інших.

Для з'ясування кореляції міжнародних

індексів і економічної безпеки нами був застосо'

ваний метод головних компонент. В ході прове'

деного аналізу було використано 4 головні ком'

поненти, які пояснюють дисперсію значень

індексів на економічну безпеку України (табл. 13).

Звичайно, метод компонент міг би застосову'

ватись до всього набору показників економічної

безпеки і економічного розвитку країн світу. Про'

те в силу різнорідності всіх рейтингів цей метод не

дав би змоги з'ясувати їх вплив на економічну безпеку Ук'

раїни. Подібний дворівневий підхід (1 — рівень редукції;

2 — рівень головної компоненти) дозволяє частково вир'

ішити проблему "статистичного шуму" і спростити еконо'

мічне трактування методології у вимірах безпеки.

ВИСНОВКИ
Україна як держава, що активно інтегрується у світо'

вий економічний простір, мусить об'єктивно оцінювати вик'

лики та ризики глобалізації на основі аналізу показників

індексів провідних

рейтингових агентств.

З'ясувавши місце і

роль України на світо'

вому ринку можна

чітко вибудувати стра'

тегію забезпечення

економічної безпеки в

міжнародних вимірах.

Адже економічна без'

пека є запорукою по'

ступального руху у

взаємовідносинах Ук'

Рис. 3. Взаємозалежність економічної свободи та
економічної  безпеки на макроекономічному рівні

     

Таблиця 8. Країни світу за рівнем ІРЛП (Human
Development Index, HDI 2007/2008)

 
2007/2008 

   
 2004/2006  

(   )
     

 

1 +2  0,968
2 -1  0,968
3 0  0,962
8 -1  0,953
12 -4  0,951
60 0  0,813
64 +3  0,804
67 -2  0,802
73 +6  0,794
76 +1  0,788
81 0  0,777
96 +1  0,754
111 +3  0,708
177 -1 -  0,336

Таблиця 9. Рейтинг країн за індексом зовнішніх і
внутрішніх загроз

 
/     

  
   

  
 

1  10.00   0 
38  6.32   0 
78  4.48   0.02569
81  4.34   0.07908
118  3.06   0.99973
134  2.44   1 
140   2.27   1 
141  2.27   1 
152   1.80   1 
154   1.68   1 
160   1.43   1 
173  1.02   1 
187  0.77   1 
192  0.00   1 

Таблиця 10. Вага складових індексу внутрішніх і зовнішніх загроз в
економічній безпеці

      
   

       0,17
  –   ( )    

  (50%  ) 
0,16

      0,16
 ’      0,14

   0,06

    0,36
   0,03
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раїни з усіма гравцями світового ринку: інвесторами, кре'

диторами, ТНК, урядами держав. Рейтинг'систем існує ве'

лика кількість. Кожного року виникають нові індекси, рей'

тинг'системи, з'являються нові агентства, досліджуються

і враховуються нові сегменти національних і світового рин'

ку. На жаль, в глобальному контексті Україна ще не

відіграє провідної ролі на світовому ринку, проте вже зай'

має помітне місце в світовій системі координат, в першу

чергу завдяки стратегічному розташуванню. Тому інтерес

до нашої країни з боку основних учасників глобального

ринку зростатиме, а відповідно Україна з'являтиметься в

нових рейтингах. Поки що, здійснивши аналіз провідних

рейтингів, в яких фігурує Україна і які визначають потенц'

іал країни в цілому (Індекс глобальної кон'курентоспро'

можності, Індекс економічної свободи, Індекс розвитку

людського потенціалу (ІРЛП), Індекс сприйняття корупції),

та згрупувавши країни за показниками індексів ( адже

індекс — це синтетичний показник, який включає багато

факторів впливу), доводиться констатувати, що Україна

не входить навіть в групу країн з середніми показниками,

а відрив від лідерів рейтингу (країни ЄС, США, Канада,

Японія) дуже значний. В багатьох рейтингах позаду Ук'

раїни залишаються лише африканські країни, країни Цен'

тральної Азії та економічно депресивні країни. Важкою

залишається ситуація з

рівнем корупції, низьким

є рівень інтегрованості в

світові економічні проце'

си. Останнім часом у

зв'язку з складною пол'

ітичною та економічною

ситуацією спостерігаєть'

ся відтік закордонних

інвесторів, а відтак зни'

ження індексу надход'

ження прямих іноземних

інвестицій. Все це, зви'

чайно, негативно впли'

ває на розвиток економ'

ічної безпеки, і тому лише рішучі кро'

ки на шляху зниження рівня корупції,

підвищення рівня конкурентоспро'

можності вітчизняної економіки на

світовому ринку, створення прозорої

схеми для надходження іноземних

інвестицій дадуть змогу вибудувати

ефективну систему протистояння вик'

ликам глобального середовища, адже

інтеграція України в нього є пріорите'

том для нашої держави. Це дасть змо'

гу забезпечити високий рівень еконо'

мічної безпеки України і підвищити

рівень рейтингу України в міжнарод'

них вимірах.
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Таблиця 11. Складові індексу потенціалу міжнародного впливу та їх вага в
зовнішньоекономічній безпеці

 
/  

       
 

1    0,85
2     0,83
3    0,80
4     0,77
5     0,66
  –      
  –     -
  –   
  –      (  10)
6    0,61
7   (    ) 0,48

Таблиця 13. Вплив головних компонент значень
індексів на економічну безпеку України

   
1 55,4 55,4 
2 26,4 81,8 
3 11,2 93,0 
4 7,0 100 

Таблиця 12. Рейтинг країн за індексом потенціалу міжнародного
впливу в контексті зовнішньоекономічної безпеки

 
/  

   
  

     
    

 
1      10.00 0
2      3.93 0.00023
3      3.25 0.00143
7      2.60 0.00856
15      1.09 0.34796
29      0.59 0.6718
35      0.48 0.73676 
71      0.16 0.87048
73      0.14 0.87533
110      0.05 0.89921
126      0.04 0.9023
155      0.02 0.9068
189      0.00 0.91194 
190      0.00 0.91194


