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кОМплЕкСНИй пІДхІД ДО ОцІНювАННя ЕкОНОМІчНОї бЕЗпЕкИ гАлуЗІ  
в уМОвАх глОбАлІЗАцІї
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УДК 322.122
Денисов О. Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації

Автором здійснено емпіричне дослідження рівня економічної безпеки хімічної галузі України за напрямком «виробництво полівінілхлоридів». Із 
цією метою розраховано інтегральний індекс економічної безпеки за моделлю функціонально-компонентних блоків економічної безпеки галузі, 
що була розроблена автором. Застосування даної моделі дало можливість на фактологічній базі дослідити алгоритм дії моделі та здійснити 
аналіз отриманих показників. Це, своєю чергою, дозволило зробити висновок про конструктивність та доцільність застосування моделі базових 
функціонально-компонентних блоків для розрахунку рівня економічної безпеки галузі. За допомогою цього підходу із застосуванням комплексного, 
системно-структурного, динамічного та функціонального підходів було визначено рівень економічної безпеки та забезпечено процес моніторин-
гу стану та рівня економічної безпеки галузі.
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безопасности отрасли в условиях глобализации
Автором проведено эмпирическое исследование уровня экономической 
безопасности химической отрасли Украины по направлению «произ-
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ботанной автором. Применение данной модели позволило на факто-
логической базе исследовать алгоритм действия модели и провести 
анализ полученных показателей. Это, в свою очередь, дало возмож-
ность сделать вывод о конструктивности и целесообразности при-
менения модели базовых функционально-компонентных блоков для 
расчета уровня экономической безопасности отрасли. С помощью 
этого подхода с применением комплексного, системно-структурного, 
динамического и функционального подходов был определен уровень 
экономической безопасности и обеспечен процесс мониторинга со-
стояния и уровня экономической безопасности отрасли.
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Denysov O. Ye. The Comprehensive Approach to Assessing the Economic 

Security of the Industry Sector in Conditions of Globalization
The author carries out an empirical study of the level of economic security 
of the chemical industry sector of Ukraine in the direction of «production of 
polyvinyl chlorides». For this purpose the integral index of economic security 
has been calculated according to the model of functional-component blocks 
of economic security of sector, developed by the author. Application of this 
model allowed to research the algorithm of action of the model on the factual 
basis and to analyze the obtained indicators. This, in turn, made possible to 
draw a conclusion about the constructiveness and expediency of application 
of the model of basic functional-component blocks for calculating the level 
of economic security of the industry sector. With the help of this approach, 
with application of the complex, system-structural, dynamic and functional 
approaches, the level of economic security has been defined and the process 
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has been ensured.
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З позицій комплексного підходу в дослідженні 
економічної безпеки галузі, із метою аналізу та 
оцінки стану та рівня її економічної безпеки, 

доцільним є проведення аналізу економічної безпе-
ки як внутрішнього, так і зовнішнього середовища 
галузі, комплексно за всією сукупністю визначених і 
досліджених складових економічної безпеки галузі та 
показників, що їх формують.

Питання щодо ефективності оцінки рівня еко-
номічної безпеки держави та галузі було і залишаєть-
ся об’єктом дослідження багатьох вчених, серед яких 
такі, як Мартиненко В. [1], Третяк В. В. [2], Терехов Є. 
[3], Губський Б. [4]. У цьому напрямі досліджень роз-
роблено та запропоновано значну кількість різнома-
нітних моделей розрахунку рівня економічної безпе-

ки підприємств, таких як моделі С. І. Покропивного 
[5], С. Б. Довбні та Н. Ю. Гичової [6], Б. М. Корецького 
[7], модель Н. С. Атрамонова та А. В. Атрашкова [8]. 

Метою даної статті є комплексне оцінювання 
економічної безпеки галузі із застосуванням роз-
робленої автором моделі базових функціонально-
компонентних блоків економічної безпеки галузі.

Для проведення аналізу та отримання факто-
логічних даних стану та рівня економічної безпеки 
галузі автором використано дані хімічної галузі про-
мисловості, а саме: напрямку виробництва поліві-
нілхлориду. 

Розрахунок рівня економічної безпеки хіміч-
ної галузі України (виробництво полівінілхлориду) 
здійснюється у визначеній послідовності, відпо-
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відно до алгоритму застосування функціонально-
компонентної блокової моделі розрахунку рівня еко-
номічної безпеки галузі.

На першому етапі здійснюємо збір інформа-
ційно-аналітичних та емпіричних даних, необхідних 
для проведення аналізу та оцінки рівня економічної 
безпеки галузі за основними складовими економічної 
безпеки, за трьома основними рівнями: на рівні під-
приємств, рівні галузі та на рівні держави.

При здійсненні розрахунку рівня економічної 
безпеки визначеної галузі на емпіричному рів-
ні досліджуємо рівень безпеки та взаємодію 

цих складових у визначеній послідовності, відповідно 
до авторської функціонально-компонентної блокової 
моделі розрахунку рівня економічної безпеки галузі.

На другому етапі, відповідно до алгоритму засто-
сування функціонально-компонентної блокової моделі 
розрахунку рівня економічної безпеки галузі, здійснює-
мо формування базових компонентних блоків: 
 виробничого блоку, що відповідає за стан і рі-

вень виробничої безпеки; ресурсного блоку, 
що відображає стан і рівень безпеки галузі з 
відповідними необхідними для її ефективно-
го функціонування та розвитку ресурсами; 

 внутрішньоекономічного блоку, що відповідає 
за стан і рівень економічної безпеки внутріш-
нього ринку, на якому функціонує галузь; 

 блоку зовнішньоекономічної безпеки, що відо-
бражає стан і рівень економічної безпеки ви-
ходу, інтеграції на зовнішні економічні ринки 
із реалізацією власної продукції на зовнішніх 
економічних ринках та залежність та безпеку 
постачання сировини, матеріалів, комплекту-
ючих і технологій для забезпечення внутріш-
ніх потреб галузі та, відповідно, стан і рівень 
експортної та імпортної складових економіч-
ної безпеки галузі. 

На третьому етапі здійснюється формування 
компонентного змісту складових економічної без-
пеки за виробничим, ресурсним, внутрішньоеконо-
мічним і зовнішньоекономічним функціональними 
блоками. На цьому етапі відбувається комплексне 
формування показників, що визначають стан і рівень 
економічної безпеки за кожним блоком, при цьому 
показники відображають стан і рівень економічної 
безпеки за її різними рівнями, як на рівні галузі, так 
і на рівні держави та відповідних підприємств, що 
складають галузь. 

Так, до функціонально-компонентного блоку 
«виробнича безпека» ввійшло дві основні складові –  
техніко-технологічна, що відображає стан і рівень 
економічної безпеки підприємств, які входять до га-
лузі, за показниками, що відображають мікрорівень 
(усього 15 показників), та інноваційна складова еко-
номічної безпеки із 10-ма показниками стану та дина-
міки інноваційного розвитку підприємств галузі. 

Функціонально-компонентний блок «ресурсна 
безпека» об’єднує п’ять основних складових ресур-
сів, необхідних для безпеки функціонування та пер-
спективного розвитку галузі, а саме: фінансову – із 
показниками фінансового стану підприємств галузі 
та забезпеченості фінансовими ресурсами (7 показ-
ників); енергетичну, що включає 6 показників, які є 
показниками забезпечення енергетичними ресурса-
ми галузі та їх безпеки; інформаційну, в складі якої 8 
показників, що є показниками інформаційної та ко-
мунікаційної безпеки, програмного та технічного за-
безпечення комунікацій між підприємствами в межах 
галузі та їх безпеки; кадрової безпеки з показниками, 
що визначають забезпеченість кадровими ресурсами 
підприємств галузі та їх кількістю – всього 9 показни-
ків, та інвестиційну складову, що містить 7 показни-
ків, які визначають стан і рівень інвестиційної безпе-
ки на рівні як підприємства, так і галузі та держави в 
безпосередній дії на галузь та ефективність викорис-
тання наявних інвестиційних ресурсів.

До функціонально-компонентного блоку «вну-
трішньоекономічна безпека» ввійшли показники 
ринкової складової економічної безпеки галузі, що 
містить 9 показників, які відображають стан внутріш-
нього ринку та його розвиток. 

Функціональний блок «зовнішньоекономічна 
безпека» складається із імпортної складової еконо-
мічної безпеки, яка відображає стан і рівень безпеки 
імпортних операцій підприємств галузі та містить 
8 показників, та експортної складової, що визначає 
безпеку та стан активність галузі на зовнішньому 
економічному ринку та включає визначення рівня 
економічної безпеки за 9 показниками.

На четвертому етапі здійснюється адапту-
вання методики розрахунку інтегрального 
індексу економічної безпеки галузі для роз-

рахунку стану та рівня економічної безпеки галузі за 
функціонально-компонентною блоковою моделлю. 
Відповідно до даної моделі здійснюється розрахунок 
економічної безпеки кожного показника за відпо-
відними складовими: техніко-технологічною, інно-
ваційною, фінансовою, інформаційною, кадровою, 
енергетичною, інвестиційною, ринковою експортною 
та імпортною складових економічної безпеки галузі. 
Далі здійснюється розрахунок інтегрального індексу 
економічної безпеки за виробничим, ресурсним, вну-
трішньоекономічним і зовнішньоекономічним функ-
ціональними блоками. 

На п’ятому та шостому етапах експертним шля-
хом визначаємо вагові коефіцієнти показників складо-
вих і функціональних блоків економічної безпеки.

Результати розрахунку вагових показників функ - 
ціональних блоків надано в табл. 1. 

На сьомому етапі було проведено та здійснено 
опитування груп експертів провідних підприємств 
виробників та експортерів хімічної галузі промисло-
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таблиця 1

Вагові коефіцієнти функціональних блоків моделі 
розрахунку рівня економічної безпеки галузі

Функціональний блок Ваговий коефіцієнт

Виробнича безпека (VTN) 0,255

Ресурсна безпека (R) 0,256

Внутрішньоекономічна 
безпека (VE) 0,251

Зовнішньоекономічна  
безпека (SE) 0,238

Джерело: авторська розробка.

вості України із напрямку виробництва полівінілх-
лориду. В опитуванні взяли участь понад 20 підпри-
ємств – виробників та експортерів даної продукції на 
територію України. Було підготовлено та направлено 
листи опитування для отримання відповідної екс-
пертної оцінки та фактологічних даних. Отримані в 
результаті проведеного дослідження дані дозволили 
отримати фактологічні матеріали, необхідні для здій-
снення подальших етапів дослідження.

Таким чином, було отримано фактологічні дані, 
які дозволили здійснити восьмий етап застосування 
функціонально-компонентної блокової моделі розра-
хунку рівня економічної безпеки галузі. 

Відповідно, на восьмому етапі було проведено 
нормалізацію отриманих показників експертної оцін-
ки, а на дев’ятому етапі здійснено розрахунок інте-
грального індексу економічної безпеки за показника-
ми, із урахуванням вагових коефіцієнтів показників 
та за складовими економічної безпеки галузі.

Першим блоком розрахунку інтегрального ін-
дексу економічної безпеки є блок «Ресурсна безпека» 
(R), до складу якого ввійшли фінансова, енергетична, 
інформаційна, кадрова та інвестиційна складові еко-
номічної безпеки галузі (табл. 2).

Розрахунок інтегрального індексу економічної 
безпеки функціонально-компонентного блоку «Ре-
сурсна безпека» дає можливість констатувати падін-
ня рівня економічної безпеки із показника (0,628) у 

таблиця 2

Інтегральний індекс функціонально-компонентного блоку «Ресурсна безпека» (R) хімічної галузі 
(виробництво полівінілхлоридів)

показник Ваговий 
коефіцієнт

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Індекс безпеки фінансової складової 0,2 0,63 0,62 0,63 0,62 0,5 0,52 0,55

Індекс безпеки інформаційної складової 0,2 0,67 0,69 0,69 0,7 0,69 0,69 0,7

Індекс безпеки енергетичної складової 0,2 0,59 0,6 0,65 0,64 0,63 0,63 0,65

Індекс безпеки кадрової складової 0,2 0,72 0,73 0,73 0,71 0,68 0,69 0,7

Індекс безпеки інвестиційної складової 0,2 0,53 0,51 0,52 0,54 0,39 0,38 0,37

І індекс ресурсної безпеки 0,628 0,63 0,644 0,642 0,578 0,582 0,594

Джерело: авторська розробка.

2010 р. до показника (0,594) у 2016 р. Оскільки даний 
показник є сукупним і містить усі складові економіч-
ної безпеки за різними видами ресурсів, його рівень 
слід досліджувати як синтез його складових. Так, на 
зниження загального сукупного рівня економічної 
безпеки даної галузі вплинула негативна динаміка ін-
вестиційної складової економічної безпеки та фінан-
сової складової економічної безпеки, що, незважаючи 
на позитивну динаміку зростання індексу безпеки ін-
формаційної складової та безпеки енергетичної скла-
дової, загалом призвели до зниження рівня економіч-
ної безпеки галузі виробництва полівінілхлоридів.

Другим блоком моделі базових функціонально-
компонентних блоків є блок «Виробнича 
безпека» (VTN), який складається із двох 

складових економічної безпеки, а саме: техніко-тех-
нологічної та інноваційної (табл. 3).

Отримані показники інтегрального індексу 
функ ціонально-компонентного блоку виробничої 
безпеки дають можливість констатувати факт падін-
ня індексу виробничої безпеки із (0,595) у 2010 р. до 
(0,49) у 2016 р., що показує складний стан сучасного 
вітчизняного виробництва та інноваційної діяльності 
в сьогоднішніх економічних умовах.

Наступним блоком функціонально-компо нент-
ної моделі економічної безпеки галузі є блок «Вну-
трішньоекономічна безпека» (VE), до якого увійшли 
показники ринкової складової економічної безпеки 
галузі (табл. 4).

Загальний інтегральний індекс внутрішньоеко-
номічної безпеки галузі виробництва полівінілхло-
ридів має стійку тенденцію до зростання рівня по-
казника, проте загалом рівень економічної безпеки 
даного блоку знаходиться на досить низькому та не-
достатньому для його ефективного функціонування 
та зростання рівні.

Четвертим функціональним боком функціо-
нально компонентної моделі економічної безпеки га-
лузі є блок «Зовнішньоекономічна безпека» (SE), що 
складається із двох складових економічної безпеки: 
імпортної й експортної (табл. 5).
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таблиця 3

Інтегральний індекс функціонально-компонентного блоку «Виробнича безпека» (VTN) хімічної галузі 
(виробництво полівінілхлоридів)

показник Ваговий 
коефіцієнт

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Індекс безпеки техніко-
технологічної складової 0,5 0,73 0,7 0,71 0,68 0,65 0,65 0,68

Індекс безпеки інноваційної 
складової 0,5 0,46 0,51 0,38 0,28 0,25 0,28 0,3

І індекс виробничої безпеки 0,595 0,605 0,545 0,48 0,45 0,465 0,49

Джерело: авторська розробка.

таблиця 4

Інтегральний індекс функціонально-компонентного блоку «Внутрішньоекономічна безпека» (VЕ) хімічної галузі 
(виробництво полівінілхлоридів)

показник Ваговий 
коефіцієнт

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Індекс безпеки ринкової складової 1 0,54 0,56 0,58 0,56 0,54 0,58 0,6

І індекс внутрішньоекономічної 
безпеки 0,54 0,56 0,58 0,56 0,54 0,58 0,6

Джерело: авторська розробка.

таблиця 5

Інтегральний індекс функціонально-компонентного блоку «Зовнішньоекономічна безпека» (SE) хімічної галузі 
(виробництво полівінілхлоридів)

показник Ваговий 
коефіцієнт

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Індекс безпеки імпортної 
складової 0,5 0,47 0,46 0,47 0,47 0,6 0,62 0,65

Індекс безпеки експортної 
складової 0,5 0,38 0,39 0,39 0,39 0,41 0,42 0,45

І індекс зовнішньоекономічної 
безпеки 0,425 0,425 0,43 0,43 0,505 0,52 0,55

Джерело: авторська розробка.

Дані проведених розрахунків свідчать про по-
ступове зростання рівня зовнішньоекономічної скла-
дової економічної безпеки галузі із показника (0,425) 
у 2010 р. до показника (0,55) у 2016 р., при цьому 
збільшення рівня економічної безпеки зовнішньое-
кономічної складової відбувається за поступового 
зростання показників як експортної, так і імпортної 
складових економічної безпеки галузі.

Розрахунок загального інтегрального індексу 
економічної безпеки галузі із застосуванням функ-
ціонально-компонентної блокової моделі здійсню-
ється за формулою (1), а його показники наведено в 
табл. 6 та на рис. 1.

  ,EBG j jI b I= ×å
  

(1)

де bj – вагові коефіцієнти функціональних блоків еко-
номічної безпеки галузі; Ij – функціональні блоки еко-
номічної безпеки галузі.

Узагальнюючи вищенаведені дані, варто зазначи-
ти поступове та незначне зростання загального інте-
грального індексу економічної безпеки галузі із рівня 
економічної безпеки (0,549) у 2010 р. до рівня (0,558) у 
2016 р., проте сам рівень економічної безпеки є критич-
но низьким, що говорить про нестабільне економічне 
становище та значний вплив загроз і деструктивних 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на 
стан і рівень економічної безпеки галузі.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, ключовими факторами підви-

щення рівня економічної безпеки галузі є формування 
та впровадження дієвого механізму забезпечення еко-
номічної безпеки галузі, що включатиме методи, захо-
ди та інструменти забезпечення економічної безпеки, 
комплексно за всіма рівнями економічної безпеки га-
лузі, підприємств, що її формують, та на рівні держави.
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таблиця 6

Розрахунки інтегрального індексу зовнішньоекономічної складової економічної безпеки галузі виробництва 
полівінілхлоридів

Блок Ваговий 
коефіцієнт

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Виробнича безпека (VTN) 0,255 0,595 0,605 0,545 0,48 0,45 0,465 0,49

Ресурсна безпека (R) 0,256 0,628 0,63 0,644 0,642 0,578 0,582 0,594

Внутрішньоекономічна  
безпека (VE) 0,251 0,54 0,56 0,58 0,56 0,54 0,58 0,6

Зовнішньоекономічна  
езпека (SE) 0,238 0,425 0,425 0,43 0,43 0,505 0,52 0,55

Загальний рівень економічної 
безпеки галузі 1 0,5492 0,557 0,552 0,5297 0,51845 0,5369 0,55851

Джерело: авторська розробка.
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 Загальний рівень економічної безпеки галузі

Рік

Індекс

Рис. 1. Рівень економічної безпеки хімічної галузі (виробництво полівінілхлоридів) за її основними 
функціональними блоками

Джерело: авторська розробка.

Розрахунок даної моделі є практичним емпірич-
ним рівнем застосування методології формування та 
забезпечення економічної безпеки галузі та включає 
застосування визначеної методики розрахунку рівня 
економічної безпеки галузі, побудованої із застосу-
ванням системно-структурного, комплексного, функ-
ціонального та динамічного наукових підходів.

Таке застосування структурно-системного під-
ходу дозволить розглянути дані показники як певну 
систему елементів і водночас ієрархію економічної 
безпеки галузі за її структурними рівнями: загальним 
рівнем економічної безпеки галузі; за функціональни-
ми блоками, що відображають ту чи іншу частину ціло-

го (сукупності) та є певними блоками функціонування 
галузі; за складовими економічної безпеки галузі, що 
входять до блоків та формують їх і водночас відобра-
жають безпосередньо загрози та небезпеки за різними 
напрямами, сферами, економічної безпеки; та на рівні 
показників, що є показниками – індикаторами стану 
та рівня економічної безпеки основних складових еко-
номічної безпеки та фактичними кінцевими показни-
ками тих небезпек і загроз, що діють на галузь.

Відповідно, із метою забезпечення економічної 
безпеки галузі, при формуванні методології необхід-
ним є комплексний аналіз стану та рівня економічної 
безпеки. Такий емпіричний аналіз економічної безпе-
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ки дасть можливість створити дієві механізми забез-
печення економічної безпеки галузі, використовуючи 
декомпозицію системи до найнижчого рівня, та внаслі-
док декомпозиції та аналізу, оцінки отриманих даних та 
їх синтезу – сформувати механізми забезпечення еко-
номічної безпеки наступних, більш високих рівнів.

Застосування комплексного підходу дозволяє 
розглянути дані показники як єдиний комплекс, що 
охоплює 4 блоки, 10 складових економічної безпеки 
та 88 показників економічної безпеки за визначеними 
складовими, що, своєю чергою, дозволяє дослідити 
та визначити рівень економічної безпеки комплексно 
за всім рівнями та сферами виникнення загроз.

Застосування динамічного підходу до розбудо-
ви функціонально-блокової моделі розрахунку рівня 
економічної безпеки галузі дозволяє дослідити зміни 
рівня економічної безпеки в динаміці економічного 
розвитку по роках, за період із 2010 до 2016 рр.

Застосування функціонального підходу дозво-
ляє дослідити та визначити рівень економічної без-
пеки галузі за всіма функціональними блоками та, 
відповідно, за рівнями та сферами функціонування 
галузі: виробництвом і техніко-технологічною базою, 
постачанням ресурсів та сировини, реалізацією про-
дукції галузі на внутрішньому ринку та при виході га-
лузі із продукцією на зовнішні економічні ринки.     
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