
195

Випуск # 14 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 Н
А
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
И

М
 Г

О
СП

ОД
А
РС

ТВ
О

М

© Кіржецький Ю.І., Кіржецька М.С.

УДК 338.45:664.1

Методичні засади оцінювання економічної безпеки 
підсистем реального сектору економіки

Кіржецький Ю.І.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри соціальних дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

Кіржецька М.С.
кандидат економічних наук,

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті узагальнено методичні засади оцінювання економічної безпеки підсистем реального сектору еко-
номіки, які умовно поділено на п’ять груп (у противагу загальнозастосовуваних трьом): системний, функціо-
нальний, казуальний, елементний і процесний, що дає змогу глибше окреслити можливості їх використання 
в розробленій авторами послідовності оцінювання рівня економічної безпеки підсистем реального сектору 
економіки.
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ПОДСИСТЕМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В статье обобщены методические основы оценки экономической безопасности подсистем реального сек-
тора экономики, которые условно разделены на пять групп: системный, функциональный, казуальный, эле-
ментный и процессный, что позволяет глубже очертить возможности их использования в разработанной ав-
торами последовательности оценивания уровня экономической безопасности подсистем реального сектора 
экономики.
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Kirzhetskyy Yu.I., Kirzhetska M.S. METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ASSESSING THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE SUBSYSTEMS OF THE REAL ECONOMY

This article summarizes the methodological basis for assessing the economic security of subsystems of the real 
sector of the economy. Authors conditionally divided the methodological approaches to the assessment into five 
groups: system, functional, casual, elemental and process, which made it possible to determine the possibility of 
using them in the sequence of assessing the level of economic security of the subsystems of the real sector of the 
economy.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Економічна безпека, як системна 
категорія, сформована з різноманітних під-
систем, які можна класифікувати й за галузе-
вою належністю. За своєю суттю, оцінювання 
економічної безпеки підсистем реального 
сектору економіки є процесом узгодження між 
предметом оцінювання та критеріями досяг-
нення безпеки, що дозволяє обґрунтувати 
логіку досягнення цілей безпеки в умовах 
впливу внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих 
чинників [1]. Багатогранність поглядів щодо 
сутності економічної безпеки, актуалізує 
питання дослідження основних підходів до 
її оцінки, де предметом оцінювання можуть 
виступати: (1) безпосередньо об’єкт дослі-
дження, тобто економіка підсистеми реаль-

ного сектору економіки; (2) чинники впливу 
на об’єкт дослідження – зовнішні та внутрішні 
загрози; (3) процес забезпечення економічної 
безпеки: заходи, які забезпечують умови для 
стабільного функціонування усіх складових 
досліджуваного об’єкту.

Якісною характеристикою забезпечення 
економічної безпеки підсистем реального 
сектору економіки є можливості суб’єктів 
виявляти ознаки, що в подальшому форму-
ватимуть загрози. Очевидно, що кількісна її 
характеристика передбачає числову оцінку 
загроз, що впливають на підсистеми реаль-
ного сектору.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На актуальність проблеми числової 
оцінки економічної безпеки підсистем реаль-
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ного сектору економіки вказують теоретико-
прикладні дослідження, серед яких варто 
виокремити напрацювання вітчизняних і 
зарубіжних науковців: Л. Абалкіна, Г. Вєчка-
нова, Т. Васильціва, І. Губарєвої, А. Гуревич, 
В. Гейця, Я. Жаліла, В. Загашвілі, В. Кейбла, 
І. Михасюка, І. Мойсеєнко, А. Сухорукова, 
Ю. Харазішвілі, М. Флейчук, Н. Юрків та інших. 
Незважаючи на значний доробок згаданих 
вчених в окресленій тематиці, низка важливих 
питань не знайшли належного відображення. 
Зокрема, зруйнована галузева структура наці-
ональної економіки внаслідок зовнішніх та 
внутрішніх трансформацій, потребує науко-
вих дискусій стосовно дослідження економіч-
ної безпеки на мезорівні. Насамперед, акту-
альними залишаються наукові дослідження у 
сфері формування методики оцінювання.

Формулювання цілей статті. Цілями 
статті є: узагальнити методичні підходи та 
сформувати послідовність кількісного оціню-
вання економічної безпеки окремих галузей 
реального сектору економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Методика кількісного оцінювання 
економічної безпеки підсистем реального сек-
тору економіки ґрунтується на: дослідженні 
визначальних умов її функціонування у пев-
ний момент часу; можливих сценаріях розви-
тку загроз та ймовірного їх впливу. У відпо-
відності до цієї методики нами узагальнено 
наступні підходи до оцінювання економічної 
безпеки підсистем реального сектору еконо-
міки: (1) системний; (2) функціональний; (3) 
казуальний; (4) елементний; (5) процесний.

Найбільш поширеним при оцінюванні еко-
номічної безпеки є системний підхід. Осо-
бливістю оцінювання за системним підходом 
є побудова інтегрального показника стану 
економічної безпеки, який відображатиме 
співвідношення між показниками поточного 
та критичного стану досліджуваного об’єкту. 
Найбільш застосовуваним даний метод є при 
розрахунку економічної безпеки держави. 
Методику розрахунку рівня економічної без-
пеки України за системним підходом реко-
мендовано Міністерством економіки і торгівлі 
України [2]. 

Економічна безпека підсистем реального 
сектору економіки є важливою складовою 
економічної безпеки держави та підсистемою 
нижчого рівня, яка має свою структуру та вну-
трішню логіку побудови. Дослідження зарубіж-
них науковців, що займаються проблемати-
кою ієрархічного аналізу, свідчать про те, що 
кожен елемент системи нижчого рівня імітує 

структуру – вищого рівня, але в той же час, є 
самостійною підсистемою і може бути само-
стійним предметом дослідження [3; 4]. З пози-
ції системного аналізу, об’єкти економічної 
системи різних рівнів можуть застосовувати 
аналогічні методи аналізу, оскільки кожен 
рівень, що є підсистемою, має проекцiю_на 
систему_вищого рівня. Це обумовлює мож-
ливість використання методики розрахунку 
рівня економічної безпеки держави, для інте-
гральної оцінки рівня економічної безпеки 
підсистем реального сектору економіки із 
виокремленням індикаторів, що її характери-
зують. Інструментами оцінювання рівня еко-
номічної безпеки підсистем реального сек-
тору економіки є адитивні чи мультиплікаційні 
моделі, які описують функціонування об’єкта 
та відображають зв’язок між результуючою та 
факторними ознаками. 

Адитивна модель оцінювання економічної 
безпеки підсистем реального сектору еконо-
міки може бути описана наступною рівністю:

y x x xni

n

n= −=∑ 1 11
,..., ,, .              (1)

де у – кількісне значення показника еко-
номічної безпеки; хі – кількісні значення ком-
понентів системи економічної безпеки; 
n – кількість чинників, що формуватимуть 
економічну безпеку, і =1,2,…n. 

Кількісне значення кожної компоненти еко-
номічної безпеки підсистем реального сек-
тору економіки можна розрахувати за допо-
могою регресійної моделі:

X a b xi i ii

n
= +

=∑0 1
,                 (2)

де Хі – кількісне значення рівня економіч-
ної безпеки; хі – факторні характеристики 
моделі; bi – коефіцієнт чистої регресії.

Ще одним досить поширеним підходом, 
який може використовуватись для оціню-
вання економічної безпеки підсистем реаль-
ного сектору економіки є функціональний 
підхід. Він базується на принципі цілісності 
функціональних характеристик об’єкта дослі-
дження та виконуваних ними функцій (рис. 1). 
За даним підходом визначається взаємо-
дія поміж об’єктом і середовищем за озна-
кою спрямованості дії, що поділяється на дві 
групи. У першу – потрапляють чинники, які 
впливають на об’єкт зі сторони зовнішнього 
середовища, вони є вхідними. 

Зазначимо, що деталізовану оцінку впливу 
зовнішніх чинників на розвиток реального 
сектору економіки, здійснено у низці наукових 
досліджень українських науковців, серед яких 
виділено: (1) розрив господарських зв’язків, 
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які мали місце в єдиній господарській сис-
темі колишнього СРСР; (2) різке скорочення 
виробництва в сільському господарстві, що 
виступає сировинною базою для багатьох 
базових для української економіки секторів; 
(3) прорахунки в митній політиці; (4) відсут-
ність високорозвинутого, спеціалізованого 
машинобудування, виробництва таропаку-
вальних та інших допоміжних матеріалів; (5) 
низький платоспроможний попит населення, 
зумовлений загальною економічною кризою. 
(6) активізацією глобалізаційних процесів у 
всіх сферах світової економіки; (7) лібералі-
зацію зовнішньоторговельних відносин.

До іншої групи відносяться чинники впливу, 
які об’єкт спрямовує у зовнішнє середовище. 
Серед них можна виокремити: позитивні – ріст 
промислового виробництва; поступове покра-
щання структурних показників розвитку; ліди-
руючі позиції серед галузей промисловості 
щодо формування ВВП тощо; та негативні: 
розвиток галузей на екстенсивній основі; брак 
кваліфікованого персоналу; високий рівень 
енергомісткості виробництва тощо. 

Виявлення залежностей впливу вхід-
них чинників на такі, що об’єкт спрямовує у 
зовнішнє середовище є перевагою при оціню-
ванні за функціональним підходом. Недолі-
ком – є неможливість оцінювання загального 
впливу зі сторони зовнішнього середовища 
(дослідник вибирає лише ті його елементи і 
впливи, які його цікавлять з позиції поставле-
ного наукового завдання).

Казуальний підхід, або підхід, який дозво-
ляє дослідити вплив зовнішніх дестабілізую-
чих чинників на підсистеми реального сектору 
економіки України, і спрямований на оціню-

вання їх впливу на економічну безпеку та ана-
ліз причин їх виникнення. Тобто, оцінювання 
економічної безпеки обмежується вивченням 
впливу існуючих та потенційних небезпек на 
функціонування певної галузі реального сек-
тору економіки. Вплив зовнішніх чинників на 
економічну безпеку виявлятиметься у зміні 
показників діяльності підсистем реального 
сектору економіки, що дозволить проаналізу-
вати причини порушення умов забезпечення 
економічної безпеки. Рівень економічної без-
пеки підсистем реального сектору економіки 
може бути описаний функцією з багатьма 
змінними (формула 3), де функція F(x) є 

сумою ряду a f xi i
i

n

( )
=
∑

1

: 

y f xi= →( ) min ,                  (3)
де F(x) – рівень економічної безпеки; аі – 

коефіцієнт вагомості кожного показника еко-
номічної безпеки; f(x) – індивідуальні функції 
залежності рівня економічної безпеки відпо-
відним показникам діяльності; n – кількість 
індивідуальних функцій, які формуватимуть 
економічну безпеку; і =1,2,…n.

Цікавим з точки зору казуального підходу, 
який можна адаптувати до оцінювання еко-
номічної безпеки підсистем реального сек-
тору економіки, є дослідження українських 
науковців С. Довбні та Н. Гічової, що запро-
понували оцінювати вплив зовнішніх деста-
білізуючих чинників на рівень економічної 
безпеки залежно від часового параметру [6]. 
Так, дослідниці виділили три основні форми 
економічної безпеки: поточну (за якої оціню-
ються загрози, що здатні призвести до при-
пинення функціонування об’єкта у поточному 

Рис. 1. Послідовність оцінювання економічної безпеки підсистем  
реального сектору економіки за функціональним підходом 

Джерело: складено авторами за: [9]

 

Етап 1. Виявлення функціональних характеристик економічної безпеки підсистем реального 
сектору економіки 

Етап 2. Виокремлення структурних складників економічної безпеки підсистем реального сектору 
економіки 
 
Етап 3. Визначення номенклатури індикаторів економічної безпеки підсистем реального сектору 
економіки 
 
Етап 4. Встановлення нормативних значень індикаторів економічної безпеки підсистем реального 
сектору економіки 
 
Етап 5. Моніторинг індикаторів, ієрархічне узгодження результатів та їх аналіз 
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періоді часу); тактичну (оцінювання загроз, 
які не здатні призвести до руйнування сьо-
годні, але негативно впливають на результати 
діяльності); стратегічну (виявлення дестабілі-
зуючих чинників, які можуть виглядати несут-
тєвими на перший погляд, але позбавляють 
об’єкт дослідження певних можливостей та 
перешкоджають подальшому успішному його 
розвитку) [6]. Авторська методика С. Довбні 
та Н. Гічової передбачає кількісний розраху-
нок значення поточної, тактичної, стратегічної 
безпеки за формулою (4).

P T S
z
k
k

z

i
i

ni

n

i
i

n

l

( ; )

( )

,= =

=

∑

∑
1

1

                  (4)

де P (T;S) – показник рівня поточної так-
тичної/стратегічної) безпеки відповідно; 
zi – коефіцієнт значущості і-го показника; ki
( kn ) – фактичне (нормативне) значення і-го 
показника; n – кількість показників використо-
вуваних для оцінки; l – степінь, значення якого 
визначається (+1) для показників-стимулято-
рів економічної безпеки, і (-1) – для дестиму-
ляторів. 

Загальний рівень економічної безпеки, 
своєю чергою, автори розраховують як серед-
ньозважене значення показників поточної, 
тактичної та стратегічної безпеки.

За елементним підходом будь яка під-
система реального сектору економіки – є 
системою, що складається з окремих галу-
зей та елементів з численними внутріш-
німи і зовнішніми зв’язками [7]. Завданням 
дослідників є оцінювання елементів внутріш-
нього середовища її підсистем та їх вплив на 
позиції системи у зовнішньому середовищі. 

У якості інструмента оцінювання сильних та 
слабких сторін досліджуваного об’єкта може 
бути використаний метод експертних оцінок 
(рис. 2). 

Оцінку рівня економічної безпеки підсис-
тем реального сектору економіки (F(x)) за 
елементами системи можна описати форму-
лою (5):

F x
w E

w

i
i

n

i
i

n( ) 
i

1= =

=

∑

∑
1

,                    (5)

де n – кількість елементів які формува-
тимуть економічну безпеку, і =1,2,…n; wi – 
вагомість і-го елемента, Еі – рівень і-го еле-
мента аналізованого об’єкта оцінювання.

Процесний підхід до оцінювання рівня еко-
номічної безпеки підсистем реального сектору 
економіки передбачає оцінку ефективності 
заходів спрямованих на забезпечення еконо-
мічної безпеки усіх бізнес-процесів, що прова-
дяться досліджуваним об’єктом. Даний підхід 
до оцінювання економічної безпеки може бути 
описаний за допомогою етапів, які використо-
вуються у стратегічному менеджменті [8]: 

1. усвідомлення необхідності у забезпеченні 
певного рівня економічної безпеки реального 
сектору економіки та його підсистем;

2. діагностика та структуризація складників 
економічної безпеки досліджуваного об’єкта; 

3. формування плану подальших дій сто-
совно забезпечення певного рівня економіч-
ної безпеки для досліджуваного об’єкта; 

4. прийняття одного або декількох варіан-
тів для реалізації плану;

5. реалізація рішення; 
6. контроль за виконанням і оцінку резуль-

татів. 

 

Вибір експертів та формування експертних груп 

Вибір методики і форми опитування експертів 

Заповнення експертами таблиць опитування 

Статистичне оброблення таблиць опитування 

Оцінка надійності отриманих результатів 

Підсумкова оцінка рівня розвитку системи стратегічного управління 

Рис 2. Етапи оцінювання сильних та слабких сторін  
підсистем реального сектору економіки методом експертних оцінок 

Джерело: складено авторами за: [7]
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Очевидно, що усі розглянуті підходи (табл.) до 
оцінювання економічної безпеки підсистем реаль-
ного сектору економіки при практичному їх засто-
суванні мають як свої переваги, так і недоліки. 

Проведене дослідження дозволило зупи-
нитися на поєднанні системного та функціо-
нального підходів. Оскільки, системна_поста-
новка завдань для забезпечення економічної 

Таблиця 
Класифікація підходів до оцінювання економічної безпеки  

підсистем реального сектору економіки
Підходи Характеристика підходу

Системний підхід
Побудова інтегрального показника стану економічної безпеки, що 
відображає порівняння показників поточного та критичного стану 
досліджуваного об’єкту.

Функціональний підхід Оцінювання характеру залежності між вихідними чинниками впливу 
на об’єкт та чинниками входу. 

Казуальний підхід Дослідження впливу та оцінювання зовнішніх дестабілізуючих чин-
ників на підсистему, з метою аналізу причин їх виникнення.

Елементний підхід Оцінювання елементів внутрішнього середовища підсистем та їх 
вплив на її позиції у зовнішньому середовищі.

Процесний підхід
Оцінювання ефективності заходів спрямованих на забезпечення 
економічної безпеки усіх бізнес процесів, що провадяться досліджу-
ваним об’єктом.

Джерело: складено автором за: [2–4; 6–7]

 

3.1. Визначення коефіцієнтів вагомості 
індикаторів економічної безпеки 

ЕТАП 1. Характеристика об’єкта дослідження 

1.1. Визначення критеріїв, що 
характеризують стан підсистеми 

1.3. Формування системи індикаторів економічної 
безпеки підсистеми реального сектору економіки 

 

1.2. Виокремлення функціональних складників 
економічної безпеки підсистеми реального 

сектору економіки 
 

ЕТАП 2. Статистична обробка результатів вимірювань в системі нормованих шкал 

2.2. Порівняння фактичного значення 
показника з еталонним (пороговим) 

значенням  

2.1. Вибір еталонного показника  

ЕТАП 3. Діагностика рівня економічної безпеки підсистеми реального сектору економіки 
 

3.2. Розрахунок інтегральних показників за 
функціональними складовими 

3.3. Визначення рівня економічної безпеки 
підсистеми реального сектору економіки 

ЕТАП 4. Прогнозування  рівня економічної безпеки підсистеми реального сектору економіки 
 

ЕТАП 5. Формування висновків та коригуючих дій для підвищення рівня економічної 
безпеки підсистеми реального сектору економіки 

 
Рис. 3. Загальна послідовність оцінювання рівня економічної безпеки галузі  

підсистеми реального сектору економіки 
Джерело: складено авторами



200

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

безпеки підсистем реального сектору еконо-
міки може оцінюватися через призму індиві-
дуальних характеристик функціонування еле-
ментів системи – галузей.

Застосування системно-функціонального 
підходу дозволяє сформувати універсальний 
алгоритм для оцінювання економічної безпеки 
галузі реального сектору економіки та обчис-
лити інтегральний показник, який узагальнює 
характеристики, що відображають найбільш 
важливі властивості об’єкта дослідження [10]. 
Загалом процес оцінювання рівня економіч-
ної безпеки галузі підсистем реального сек-
тору економіки можна представити як послі-
довність етапів (рис. 3). 

Висновки з цього дослідження У статті 
проведено узагальнення основних методич-
них підходів до оцінювання економічної без-
пеки підсистеми реального сектору економіки 

та виділено системний, функціональний, казу-
альний, елементний та процесний підходи. 
Визначено, що якість оцінювання економічної 
безпеки зазвичай залежить від суб’єктивних 
чинників, саме тому підґрунтям для аналізу і 
оцінювання економічної безпеки реального 
сектору економіки варто приймати специфічні 
характеристики функціонування її підсистем: 
галузей, які якнайповніше можна проаналізу-
вати, поєднавши системний та функціональний 
підходи. У процесі дослідження сформовано 
загальну послідовність кроків для оцінювання 
економічної безпеки галузі, які підсистеми 
реального сектору економіки, яка передбачає: 
характеристику об’єкта дослідження; статис-
тичну обробку результатів вимірювання; діа-
гностику та прогнозування рівня економічної 
безпеки; формування висновків та коригуваль-
них дій для підвищення її рівня.
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