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Сучасна світова фінансово-економічна криза, зумовлена поширенням пандемії COVID-19, актуалізує проблему вдосконалення основних підходів до 
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дичного базису забезпечення економічної та фінансової безпеки систем різного рівня управління відповідно до новітньої хвилі викликів і загроз. На 
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Сучасна світова фінансова криза, тригером 
якої стало запровадження безпрецедентних 
адміністративних обмежень для боротьби з 

пандемією COVID-19, породжує низку небезпек у 
фінансовій сфері, які впливають на стан економіки 
країни, окремих регіонів і суб’єктів господарювання. 

У таких умовах актуалізується проблема розробки 
та реалізації адекватних заходів забезпечення еко-
номічної та фінансової безпеки суб’єктів усіх рівнів 
управління, обґрунтованість яких прямо залежить 
від ефективно організованої оцінки їх економічної та 
фінансової безпеки.
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Аналіз останніх публікацій і досліджень вказує 
на те, що в даний час методичний базис оцінювання 
економічної та фінансової безпеки держави, регіону, 
підприємства є достатньо сформованим. З цієї про-
блематики заслуговують на увагу фундаментальні 
праці О. І. Барановського, І. О. Бланка, Т. Г. Василь-
ціва, В. М. Гейця, К. С. Горячевої, І. О. Губарєвої,  
А. М. Гуменюка, М. М. Єрмошенка, М. О. Кизима,  
Т. С. Клебанової, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, В. І. Мун- 
тіяна, В. С. Пономаренка, В. П. Пономарьова, О. І. Чер- 
нової [1–10] та ін. Проте новітня хвиля викликів і за-
гроз у фінансово-економічній сфері, зумовлених по-
ширенням пандемії COVID-19, вимагає вдосконален-
ня основних підходів до оцінювання економічної та 
фінансової безпеки систем всіх рівнів управління. 

Метою дослідження є розкриття сутності та 
аналіз основних підходів до оцінювання економічної 
та фінансової безпеки держави, регіону, підприєм-
ства задля обґрунтування напрямів удосконалення 
методичного базису забезпечення економічної та 
фінансової безпеки систем різного рівня управління 
відповідно до новітньої хвилі викликів і загроз.

На початку 2020 р. багато країн світу зіткну-
лися з пандемією COVID-19, яка кардиналь-
но змінила соціально-економічний простір і 

стала викликом для органів державної влади. По мірі 
поширення коронавірусу в глобальному масштабі 
національні уряди почали застосовувати безпреце-
дентні карантинні заходи, спрямовані на обмеження 
переміщення людей через кордони та всередині кра-
їн, особисте споживання послуг і провадження гос-
подарської діяльності в широкому спектрі секторів 
економіки. Зниження мобільності людей, їх дистан-
ціонування, порушення економічних зв’язків, неви-
значеність щодо подальшого розвитку подій та інші 
фактори стали своєрідним стрес-тестом для систем 
забезпечення економічної та фінансової безпеки дер-
жави, регіону, підприємства, який змогли пройти без 
значних втрат, на жаль, не всі суб’єкти безпеки. Од-
нією із основних причин цього стала невідповідність 
реаліям існуючих підходів до оцінювання стану еко-
номічної та фінансової безпеки.

Вивчення наукових праць з проблематики тео-
ретико-методологічного обґрунтування підходів до 
оцінювання економічної та фінансової безпеки сис-
тем різного рівня управління вказує на те, що наразі 
цій сфері досліджень притаманний методологічний 
плюралізм – для оцінки безпеки вчені пропонують 
використовувати широкий спектр методів, зокрема: 
індикативний метод; метод динамічного аналізу; ме-
тоди експертної оцінки; метод комплексного аналізу 
показників економічної безпеки задля інтегрального 
оцінювання її рівня; метод аналізу й обробки сценарі-
їв; методи оптимізації; методи розпізнавання образів; 
методи теорії нечіткої логіки; методи багатовимірно-
го статистичного аналізу; методи системного аналізу; 

теоретико-ігрові методи; методи матричного підходу; 
логічні й алгебраїчні методи; метод прийнятного ри-
зику; метод ентропії; методи корисності; методи тео-
рії катастроф; методи теорії потенційних конфліктів; 
аналоговий метод та ін. Обґрунтування доцільності 
використання певного методу проводиться шляхом 
встановлення його переваг чи недоліків з огляду на 
певні чинники, що впливають як на достовірність 
отримання результатів, так і на можливість їх прак-
тичного використання. При цьому окремі методи оці-
нювання економічної та фінансової безпеки пропону-
ється застосовувати як в їх послідовному поєднанні та 
взаємодії для вимірювання рівня безпеки, так і одно-
часно при вирішенні окремої задачі задля порівняль-
ного аналізу результатів та усереднення оцінок. 

Підґрунтям для оцінки економічної та фінан-
сової безпеки певного об’єкта дослідження 
є критерії безпеки – ознаки, на основі яких 

проводиться оцінка, порівняння альтернатив, кла-
сифікація об’єктів і явищ [10]. Критерії економічної 
(фінансової) безпеки, які можуть бути якісними або 
кількісними, визначаються, коли сформовано перелік 
загроз, і виражаються показниками (індикаторами) 
економічної (фінансової) безпеки об’єкта досліджен-
ня. Проте для економічної безпеки важливе значення 
мають не самі показники, а їх порогові значення, тоб-
то граничні величини, недотримання значень яких 
перешкоджає нормальному ходу розвитку різних 
елементів відтворення, приводячи до формування 
негативних, руйнівних тенденцій у сфері економічної 
безпеки [4]. Індикатори, за якими визначено порогові 
значення, виступають системою показників еконо-
мічної (фінансової) безпеки, за допомогою якої мож-
на оперативно аналізувати стан економічної та фінан-
сової безпеки різних об’єктів, попереджати розвиток 
негативних тенденцій, вносити необхідні корективи 
як у повсякденну діяльність, так і на перспективу, 
прогнозувати розвиток подій [11]. 

Дослідження економічної літератури вказує 
на те, що перші наукові праці, присвячені проблемі 
розробки методології оцінювання рівня економічної 
безпеки України та її фінансової складової, з’явилися 
наприкінці ХХ століття. Наукові доробки цього пері-
оду, наприклад [10; 11], заклали підвалини двох най-
більш поширених на сьогодні підходів до оцінювання 
економічної та фінансової безпеки держави – індика-
торного та функціонального, які згодом було екстра-
польовано на інші рівні економічної системи (регіон, 
галузь, підприємство). 

Індикаторний підхід до оцінювання економічної 
та фінансової безпеки полягає в установленні рівня 
безпеки за результатами порівняння фактичних зна-
чень показників (індикаторів) з їх граничними (поро-
говими) значеннями. Чим меншим є відхилення, тим 
вищим є рівень безпеки. Найвищий рівень безпеки 
досягається за умови, що вся сукупність індикаторів 
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знаходиться в межах порогових значень, а порогове 
значення кожного з індикаторів досягається не на 
шкоду іншим [10; 12]. Використання цього підходу є 
простим, але вимагає досконалої методичної бази по-
будови системи індикаторів економічної (фінансової) 
безпеки та визначення їх порогових значень. 

У дослідженнях останніх років використання 
індикаторного підходу пропонується переважно для 
оцінювання економічної та фінансової безпеки на 
рівні держави (наприклад, [13]), регіону (наприклад, 
[14]), галузі (наприклад, [15]). При оцінюванні еконо-
мічної безпеки підприємства індикаторний підхід за-
стосовується значно рідше, оскільки для підприємств 
дуже важко обґрунтувати порогові значення індика-
торів, які для кожного окремого підприємства будуть 
різними.

Сучасна світова фінансово-економічна криза 
показала, що жодна національна економіка 
та жодний суб’єкт господарювання нині не 

застраховані від ризиків неекономічного характеру. 
Тому існуючі системи індикаторів економічної та фі-
нансової безпеки суб’єктів різного рівня управління 
мають бути розширеними за рахунок індикаторів 
раннього попередження кризових явищ в інших сфе-
рах суспільного життя, що дають змогу ідентифікува-
ти загрози, визначити накопичені та можливі дисба-
ланси, які можуть підірвати економічну та фінансову 
стабільність країни, регіону, підприємства.

На підставі вивчення наукової літератури вста-
новлено, що наразі найбільшого поширення в оціню-
ванні економічної безпеки систем різного рівня набув 
функціональний підхід, суть якого полягає в розра-
хунку комплексних показників економічної безпеки 
за виділеними функціональними складовими й ін-
тегрального показника економічної безпеки. У най-
більш загальному вигляді послідовність оцінювання 
економічної безпеки об’єкта дослідження (держави, 
регіону, підприємства) за його функціональними 
складовими передбачає такі етапи: 

1) виділення функціональних складових еконо-
мічної безпеки об’єкта дослідження; 

2) відбір показників, що характеризують кожну 
функціональну складову економічної безпеки 
об’єкта дослідження; 

3) нормування відібраних показників для приве-
дення їх до однакового виміру; 

4) визначення вагових коефіцієнтів; 
5) розрахунок комплексних показників еконо-

мічної безпеки за кожною з вибраних функціо-
нальних складових та інтегрального показни-
ка економічної безпеки об’єкта дослідження. 

Основні переваги функціонального підходу до 
оцінювання економічної безпеки полягають в такому 
[16]: 
 звичний хід оцінних розрахунків, їхня про-

стота; 

 можливість використати для визначення 
комплексних показників одиничні показники, 
для розрахунку яких є необхідні дані; 

 можливість вибору показників або їхнього 
конструювання; 

 можливість використати будь-скільки показ-
ників. 

Разом із цим, ці переваги зумовлюють відсут-
ність єдності думок щодо методичного забезпечення 
реалізації кожного з етапів оцінювання економічної 
безпеки різних об’єктів дослідження.

Так, на сьогодні поки що не сформувався єди-
ний підхід до виокремлення функціональних скла-
дових економічної безпеки систем різного рівня. На-
приклад, автори дослідження [4] інтегральний показ-
ник економічної безпеки держави пропонують визна-
чати за такими складовими, як: фінансова, соціальна, 
енергетична, продовольча, інноваційно-технологіч-
на, зовнішньоекономічна, демографічна, екологічна. 
Водночас, І. О. Губарєвою [6] розроблено методоло-
гію інтегрального оцінювання економічної безпеки 
держави за такими компонентами (складовими), як: 
економічна, соціальна, політична та духовна. Також 
немає єдності думок щодо визначення функціональ-
них складових економічної безпеки систем нижчого 
рівня. Так, А. М. Гуменюк [7] виокремлює такі складо-
ві економічної безпеки регіону, як: інвестиційна, ін-
новаційна, фінансова, зовнішньоторговельна, продо-
вольча, соціальна, демографічна, а вчені М. Д. Янків 
і М. І. Флейчук [17] вважають, що оцінку економічної 
безпеки регіону доцільно проводити в розрізі загроз, 
що виникають у зовнішньополітичній, зовнішньоеко-
номічній, продовольчій та енергетичній, інвестицій-
ній, соціальній, екологічній сферах, а також загроз  
у реальному секторі економіки. На рівні підприєм-
ства найчастіше розглядають техніко-технологічну, 
фінансову, інтелектуально-кадрову, екологічну, ін-
формаційну, політико-правову, силову та ринкові 
складові, рідше – комерційну, ринкову, соціальну, си-
ровинну й енергетичну складові [16].

Формування множини показників, що харак-
теризують кожну функціональну складову 
економічної безпеки об’єкта дослідження, 

здійснюється на основі аналізу напрацювань вітчиз-
няних і зарубіжних учених у сфері економічної без-
пеки систем відповідного рівня. Для оцінювання 
складових економічної безпеки держави також роз-
глядаються показники економічної безпеки, визначе-
ні профільними міжнародними організаціями (МВФ, 
ООН, Продовольчою та сільськогосподарською ор-
ганізацією ООН, нормативними документами ЄС 
тощо), цільові орієнтири, установлені в національних 
програмах розвитку, міжнародні індекси та рейтин-
ги. Для відбору найбільш значущих для оцінки рівня 
економічної безпеки показників використовуються 
експертні методи, методи факторного аналізу і так-
сономії (залежно від інформаційної забезпеченості).
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Необхідним етапом розрахунку інтегрального 
показника економічної безпеки є нормування віді-
браних показників, оскільки вони мають різну роз-
мірність і можуть бути різноспрямованими (стиму-
лятори та дестимулятори). Зв’язок між інтегральною 
оцінкою та показником-стимулятором прямий, а між 
інтегральною оцінкою та показником-дестимулято-
ром – обернений. Процедура нормування переводить 
показники різних розмірностей у безрозмірні вели-
чини до діапазону [0, 1] і дає можливість забезпечити 
інформаційну односпрямованість показників. Для 
приведення показників до однакового виміру засто-
совуються методи нормування, що ґрунтуються на 
порівнянні значень показника з певною еталонною 
величиною (максимальним, мінімальним, середнім 
значенням сукупності, пороговим значенням показ-
ника), метод нормування стосовно розмаху варіації, 
метод нормування за декількома діапазонами [18]. 

Очевидно, що окремі показники, які описують 
різні аспекти економічної безпеки за кожною 
з вибраних функціональних складових, не 

однаковою мірою впливають на її загальний стан. Як 
наслідок, під час побудови комплексних показників 
економічної безпеки за функціональними складови-
ми та інтегрального показника економічної безпеки 
об’єкта дослідження необхідно визначити значущість 
кожного з виділених одиничних показників, тобто 
коефіцієнти вагомості. У більшості досліджень щодо 
оцінювання економічної безпеки вагові коефіцієнти 
пропонується визначати шляхом експертного оці-
нювання. Натомість, такі оцінки значною мірою є 
суб’єктивними, тобто залежать від думки експертів, 
що беруть участь в оцінюванні, та не виключають 
можливість принципових помилок. Коректність за-
стосування цього методу залежить від рівня залуче-
них до оцінки експертів. Втім, його використання ви-
правдане за неможливості застосування формалізо-
ваних методів, таких як: метод головних компонент; 
метод ентропії; ігрові методи; методи теорії чутли-
вості; методи факторного аналізу. 

Процедура експертного оцінювання здійсню-
ється в такій послідовності: 

1) організація експертного оцінювання; 
2) проведення збору суджень експертів; 
3) обробка отриманих результатів. 

Обов’язковим кроком реалізації першого ета-
пу є підбір експертів, який проводиться на основі 
аналізу якостей кожного з кандидатів. Для цього ви-
користовують такі способи: самооцінка кандидата  
в експерти; колективна оцінка кандидата як фахівця 
в даній сфері; аналітичне визначення компетентності 
кандидатів та ін. На останньому етапі застосування 
експертних методів обов’язково оцінюється ступінь 
надійності результатів експертизи. Необхідною умо-
вою надійності колективної оцінки є достатня узго-
дженість суджень опитаних експертів. Ступінь узго-

дженості визначається, як правило, за допомогою ко-
ефіцієнта конкордації, коефіцієнта рангової кореляції 
Спірмена тощо.

Визначення комплексних показників економіч-
ної безпеки за кожною з вибраних функціональних 
складових здійснюється шляхом згортки нормалізо-
ваних одиничних показників. Для цього пропонуєть-
ся використовувати такі методи: 
 метод сум, відповідно до якого комплексний 

показник визначається як середньоарифме-
тична (з урахуванням коефіцієнтів вагомості) 
одиничних показників; 

 метод геометричної середньої, за яким комп-
лексний показник розраховується як корінь 
відповідного ступеня з добутку нормалізова-
них одиничних показників; 

 метод бальних оцінок за кожною функціо-
нальною складовою. 

Зазначимо, що при виборі методу згортки ін-
формаційного простору слід враховувати, по-
перше, що при розрахунку комплексного по-

казника з використанням середньоарифметичного 
значення виникає можливість, що будь-яке погір-
шення однієї часткової оцінки компенсується таким 
самим (за абсолютною величиною) покращенням 
іншої часткової оцінки. По-друге, як показує аналіз 
практичного застосування різних видів середніх у 
побудові комплексних показників, коли монотонне 
збільшення окремого параметра приводить до покра-
щення його стану та узагальнювальний комплексний 
показник цього стану треба максимізувати, як форму 
показника доцільно розглядати середній зважений 
геометричний показник. 

Визначення інтегрального показника економіч-
ної безпеки об’єкта дослідження здійснюється шля-
хом згортки комплексних показників економічної 
безпеки за кожною з вибраних функціональних скла-
дових. Важливим методичним питанням у побудові 
інтегрального показника є вибір його форми: адитив-
на чи мультиплікативна. Більшість авторів викорис-
товує інтегральний показник, який визначається на 
підставі адитивної згортки показників, що характе-
ризують різні складові безпеки. Натомість, як зазна-
чається в дослідженні [18], з огляду на нелінійність 
економічних процесів більш адекватним є застосу-
вання мультиплікативної форми інтегрального по-
казника, але це потребує додаткового обґрунтування. 

У контексті нашого дослідження важливо від-
значити, що розглянутий вище функціональний під-
хід покладено в основу Методичних рекомендацій 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 
затверджених наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі від 29.10.2013 р. № 1277, відпо-
відно до яких рівень економічної безпеки України 
визначається на підставі розрахунку інтегрально-
го індексу економічної безпеки, який складається з  



10

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2021
www.business-inform.net

9 середньозважених субіндексів (складових еконо-
мічної безпеки – виробнича, демографічна, енерге-
тична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-іннова-
ційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фі-
нансова безпека), які, своєю чергою, розраховуються 
на основі оцінки понад 130 окремих індикаторів, що 
базуються на статистичних даних і даних, отрима-
них шляхом опитування респондентів. Для кожного 
індикатора розроблені характеристичні значення, 
які мають 5 варіантів значень: критичне, небезпечне, 
незадовільне, оптимальне, і поділені на дві частини:  
L (ліва частина) – для індикаторів, які є стимулятора-
ми, нормування відбувається за критеріями лівої час-
тини; R (права частина) – для індикаторів, які є дести-
муляторами, нормування відбувається за критеріями 
правої частини. Нормування індикаторів здійснюєть-
ся за допомогою лінійної функції таким чином, щоб 
характеристичні значення індикаторів потрапляли 
в зіставні за величиною інтервали. Розрахунок інте-
гральних індексів за окремими сферами економіки та 
інтегрального індексу економічної безпеки в цілому 
здійснюється методом адитивної згортки. Констру-
ювання інтегрального індексу економічної безпеки 
передбачає послідовне виконання таких етапів: 1) 
формування множини індикаторів; 2) визначення ха-
рактеристичних значень індикаторів; 3) нормалізація 
індикаторів; 4) визначення вагових коефіцієнтів; 5) 
розрахунок інтегрального індексу. 

У даних Методичних рекомендаціях передба-
чено перегляд системи індикаторів та їх характерис-
тичних значень не рідше одного разу на рік. Проте до 
теперішнього часу жодного разу такий перегляд не 
здійснювався. Вважаємо, що сучасна фінансово-еко-
номічна криза актуалізує питання перегляду системи 
індикаторів економічної безпеки України. Зокрема, 
до її складу мають бути включені індикатори еколо-
гічної безпеки, у тому числі біологічні. Це дасть змогу 
своєчасно ідентифікувати загрози в цій сфері та вжи-
вати необхідних заходів для зниження ймовірності 
втрат економіки від природних катаклізмів, зокрема 
пандемій інфекційних захворювань.

Розглядаючи основні підходи до оцінювання 
економічної та фінансової безпеки систем різ-
ного рівня управління крізь призму сучасної 

фінансово-економічної кризи, яка пов’язана з висо-
кою невизначеністю щодо подальшого поширення 
COVID-19, вважаємо за доцільне звернути увагу на 
методи аналізу й обробки сценаріїв, розробці засад 
застосування яких присвячено праці останніх років, 
наприклад [19–21]. 

Сценарієм називається документ аналітико-
описового характеру, в якому відбувається логічна 
послідовність розвитку об’єкта в майбутньому на 
основі науково обґрунтованих гіпотез і положень, 
що відображають головні напрями його розвитку 
[10]. При цьому сценарій є оцінкою можливого роз-

витку події, що пов’язує зміни умов функціонування 
об’єкта, системи управління з відповідними змінни-
ми або факторами [21].

Сценарний підхід передбачає багатоваріантний 
ситуаційний розгляд системи економічної (фінан-
сової) безпеки, акцентуючи увагу на невизначеності  
в оцінюванні ситуації. При розробці сценаріїв вико-
ристовуються методи експертних оцінок, імітаційно-
го моделювання, когнітивного моделювання. Оцінки, 
які отримуються за допомогою сценарного моделю-
вання, спрямовані на обґрунтування різних варіантів 
застосування економічних і фінансових механізмів, 
які погашають або знижують негативні впливи на 
економічну систему. Застосування цього підходу дає 
змогу отримати оцінку економічної (фінансової) без-
пеки об’єкта дослідження в середньо- і довгостро-
ковій перспективі та при середньому чи високому 
ступені невизначеності. Проте його використання 
вимагає організації взаємодії висококваліфікованих 
фахівців-експертів різних напрямів при постановці 
та розв’язанні складних задач забезпечення еконо-
мічної (фінансової) безпеки з використанням сучас-
них засобів математичного моделювання. Відсутність 
таких фахівців на підприємствах і місцевому рівні 
значно звужує можливості практичного використан-
ня наукових доробків щодо застосування сценарного 
підходу до оцінювання економічної (фінансової) без-
пеки систем відповідного рівня.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження 

можна сформулювати такі висновки.
Методологія оцінювання економічної та фінан-

сової безпеки систем різного рівня управління актив-
но розвивається відповідно до змін у національній і 
світовій економіці за такими основними напрямами: 
розширення спектра методів оцінювання та вдоско-
налення систем оціночних показників. Вивчення та 
узагальнення існуючих напрацювань у цій сфері дало 
змогу виокремити та охарактеризувати основні під-
ходи до оцінювання економічної та фінансової без-
пеки систем всіх рівнів управління – індикаторний і 
функціональний підходи. 

У сучасних умовах розгортання фінансово-еко-
номічної кризи, основною причиною та відмінністю 
якої є деструктивний вплив на економічні системи 
всіх рівнів управління факторів неекономічного ха-
рактеру, набуває особливого значення вдосконален-
ня методичного базису забезпечення економічної та 
фінансової безпеки за такими напрямами: 
 розширення існуючої системи індикаторів за 

рахунок включення до її складу індикаторів 
раннього попередження кризових явищ в ін-
ших сферах суспільного життя, що можуть пі-
дірвати економічну та фінансову стабільність 
країни, регіону, підприємства; 
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 обґрунтування наукових положень щодо за-
стосування мультиплікативної форми інте-
грального показника економічної (фінансо-
вої) безпеки держави, регіону, підприємства –  
як найбільш адекватного для умов нелінійно-
го розвитку економічних процесів; 

 удосконалення офіційного підходу щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України 
шляхом включення до системи індикаторів 
економічної безпеки України індикаторів еко-
логічної безпеки, у тому числі індикаторів біо-
логічної безпеки; 

 розвиток методичного забезпечення та орга-
нізації оцінювання економічної та фінансової 
безпеки держави, регіону, підприємства на 
основі сценарного підходу, що дає змогу отри-
мати оцінку рівня безпеки об’єкта досліджен-
ня в середньо- і довгостроковій перспективі 
та при середньому чи високому ступені неви-
значеності.                    
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