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Куницька-Іляш М. В. Щодо концептуальних засад методології аналізування фінансової безпеки  
стратегічних галузей національної економіки

На сучасному етапі розвитку теоретико-методичних засад і прикладних аспектів забезпечення фінансової та загалом економічної безпеки дер-
жави актуалізувалася проблема вдосконалення концептуальних положень методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей на-
ціональної економіки. Це дозволить підвищити ефективність забезпеченості суб’єктів господарювання стратегічних галузей економіки фінан-
совими ресурсами, використання капіталу та створення передумов для фінансово-економічного розвитку та зростання національної економіки, 
забезпечення її потужних конкурентних позицій. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад методології дослідження 
фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки. Об’єктом дослідження є процеси вдосконалення державної політики зміцнення 
фінансової безпеки стратегічних галузей національного господарства. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні 
методи: синтезу і системного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті акцентовано 
увагу на актуальності розгляду проблематики економічної та, зокрема, фінансової безпеки на рівні галузевої економічної системи. Окремий 
акцент зроблено на актуальності державної політики забезпечення фінансової безпеки безпосередньо стратегічних (пріоритетних) галузей 
національної економіки. На основі аналізування теоретико-методичних підходів до формування змістової та структурної характеристик еко-
номічної безпеки галузі визначено елементи методологічного забезпечення аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національного 
господарства. Визначено такі завдання методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей економіки, як забезпеченість фінан-
сово-інвестиційними ресурсами, належний фінансовий стан, ефективність використання капіталу, захищеність від фінансових ризиків і загроз, 
розвиток фінансової підсистеми галузі, реалізація потенціалу в забезпеченні фінансово-економічного розвитку національного господарства. Зро-
блено висновок, що елементами логіко-структурної моделі методології аналізування стратегічних галузей національного господарства є мета, 
завдання, складові, індикатори, підходи та методи до аналізування й оцінювання. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій 
сфері стосуються формування рекомендацій відносно ув’язки сформованої інформаційно-аналітичної бази в підсумку оцінювання з формуванням 
заходів і контролем державної політики їх реалізації.
Ключові слова: економічна безпека держави, стратегічні галузі, фінансова безпека галузі, методологія аналізування, методи та моделі.
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Kunytska-Iliash M. V. On the Conceptual Principles of the Methodology for Analyzing the Financial Security of Strategic Sectors of the National Economy
At the present stage of development of theoretical and methodological principles and applied aspects of ensuring financial and general economic security of the 
State, the problem of improving the conceptual provisions of the methodology for analyzing the financial security of strategic sectors of the national economy 
has been actualized. This will increase the efficiency of providing economic entities of strategic sectors of the economy with financial resources, using capital 
and creating prerequisites for financial and economic development and also growth of the national economy, ensuring its powerful competitive positions. The 
purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological principles of the methodology for studying the financial security of strategic sec-
tors of the national economy. The object of the study is the processes of improving the State policy on strengthening the financial security of strategic sectors 
of the national economic management. In the process of research, general-scientific and special methods were used: synthesis and system analysis, logical 
generalization, strategic management, comparative analysis. The article focuses on the relevance of consideration of economic and, in particular, financial 
security at the level of the sectoral economic system. A special emphasis is placed on the relevance of the State policy on ensuring financial security of directly 
strategic (priority) sectors of the national economy. Based on the analysis of theoretical-methodological approaches to the formation of content and structural 
characteristics of the economic security of the industry sector, elements of methodological support for analyzing the financial security of strategic sectors of the 
national economy are determined. The following tasks of the methodology for analyzing the financial security of strategic sectors of the economy, such as the 
provision of financial and investment resources, proper financial condition, efficiency of capital use, protection from financial risks and threats, development of 
the financial subsystem of the industry, realization of potential in ensuring the financial and economic development of the national economy are determined. It 
is concluded that the elements of the logic-structural model of the methodology for analyzing strategic sectors of the national economy are the purpose, tasks, 
components, indicators, approaches and methods for analysis and evaluation. Prospects for further scientific research in the analyzed area relate to the forma-
tion of recommendations for the linking of the formed information and analytical base as a result of the assessment along with the formation of measures and 
control of the State policy on their implementation.
Keywords: economic security of the state, strategic industries, financial security of the industry, analysis methodology, methods and models.
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У системі економічної безпеки держави одне з 
ключових місць відводиться безпеці галузевих 
економічних систем. Велика кількість публі-

кацій присвячено проблематиці економічної безпе-
ки держави, регіону, підприємств. Однак, як показує 
досвід економічно розвинених держав, конкурен-
тоспроможність національної економіки формують 
стратегічні підприємства, які, власне, входять до тих 
чи інших галузей національної економіки. Забезпече-
ність їх фінансовим ресурсом, ефективне викорис-
тання капіталу та створення передумов для фінан-
сово-економічного розвитку та зростання – ключові 
завдання державної політики із забезпечення потуж-
них конкурентних позицій національної економіки. 
Отже, проблематика обґрунтування теоретико-мето-
дичних засад управління фінансовою безпекою пріо-
ритетних галузей економіки актуальна.

Аналіз останніх публікацій науковців дозволив 
дійти висновку про те, що зарубіжними та вітчизняни-
ми вченими зроблено значний внесок у дослідження 
проблем національної й економічної безпеки держави. 

Так, загальні підходи до декомпозиції системи 
економічної безпеки держави досліджуються такими 
науковцями, як: Г. Козаченко, Ю. Погорелов, Л. Ге-
расименко [8], Ю. Харазішвілі [12], Я. Березівський,  
В. Збарський, А. Збарська [13] та ін. Важливість за-
безпечення безпосередньо фінансової безпеки як під-
приємств, так і галузей, секторів економіки є предме-
том наукових досліджень Т. Васильціва, Р. Уразалієва 
[2], О. Ярошка [3], С. Васильчак [4] та ін. Різні аспекти 
як економічної, так і фінансової безпеки мікро-, мезо- 
та макроекономічних систем досліджують В. Буко-
лова [1], В. Дмитренко [5], С. Довбня, Н. Гічова [6],  
К. Дяченко [7], Р. Лупак, А. Дідич [9], С. Марущак [10], 
Л. Фролова, О. Роженко [11], Р. Бойко [14] та ін.

Метою статті є обґрунтування теоретико-ме-
тодичних засад методології дослідження фінансової 
безпеки стратегічних галузей національної економіки.

Побудова структури складових фінансової без-
пеки галузі дозволяє реалізувати більш системний 
перелік завдань під час оцінювання, а також розши-
рює й одночасно узгоджує різнорівневі параметри, 
що підлягають оцінюванню, формуючи власний, 
властивий галузевій економічній системі. Застосу-
вання цього переліку надає аргументацію для вклю-
чення до суто фінансових складників й індикаторів 
низки ширшого – загальноекономічного характеру. 
Йдеться про:

 економічну (відповідальну в цій системі за 
ефективність використання капіталу, що 
обертається в галузі, – споживачів, фізичних 
осіб, інвесторів, суб’єктів господарювання, 
громадських організацій та асоціацій, банків-
ської та парабанківської системи, суб’єктів 
бізнесової та ринкової інфраструктури, пу-
блічно-приватних фінансів тощо, через показ-
ники фінансово-економічного розвитку галузі 
та її суб’єктів); 

 інноваційно-технологічну (відповідальну за 
висвітлення й оцінювання процесів модер-
нізації техніко-технологічної бази виробни-
цтва, а також інших бізнес-процесів і внутрі-
галузевих господарських відносин на інфор-
маційно-комунікаційній, цифровій та інших 
передових засадах); 

 виробничу (відповідальну за характеристику 
(у вигляді фінансово-економічних показни-
ків) параметрів обсягів, динаміки та струк-
тури господарської діяльності (виробництво 
та збут товарів, продукції, надання послуг) у 
галузі); 

 системно-структурну (відповідальну за ана-
ліз і характеристику внеску галузі в забезпе-
чення розвитку національної економіки (ВВП, 
виробництво та реалізація базових видів про-
дукції, зайнятість, інвестиції, податкові над-
ходження, ринок праці, соціально-трудові 
відносини й оплата праці)). 

Урахування зазначених положень суттєво роз-
ширює генеральну мету формування (засто-
сування) методології аналізування фінансової 

безпеки пріоритетних галузей національної економі-
ки. Водночас це приводить до її чіткої конкретизації 
в такому формулюванні: проведення аналізу й оцінки 
реалізації інтересів суб’єктів галузі у фінансово-еко-
номічній сфері (щодо забезпеченості капіталом та 
інвестиціями, фінансової стійкості та стабільності, 
фінансово-економічної ефективності, захищеності 
від фінансових ризиків і загроз, капіталізації), узго-
джених з цілями та завданнями реалізації ресурсного 
потенціалу, належного внеску в соціально-економіч-
ний розвиток територій і національної економіки.

Таким чином, логіко-структурна модель мето-
дології аналізування фінансової безпеки пріоритет-
них галузей національної економіки є вагомою пере-
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думовою її якісного аналізування. Не менш важливим 
аспектом також служить обрання та застосування не-
обхідних методичних підходів і методів аналізування, 
особливо із урахуванням того, що у сфері безпеки на-
явна достатньо виражена специфіка, що в тому чис-
лі підтверджується наявністю великої чисельності 
наукових дискурсів, причому не тільки щодо оціню-
вання, але й загалом – до вирішення такого завдан-
ня. Водночас потрібно звернути увагу й на те, що 
принципової (а в переважній більшості й жодної) від-
мінності чи специфіки безпосередньо в розрахунках 
фінансової безпеки галузі порівняно із економічною 
безпекою галузі чи іншої соціально-економічної сис-
теми макрорівня не існує, адже це вже так званий тех-
нічно-технологічний етап оцінювання, тоді як струк-
тура системи безпеки визначається головним чином 
на методико-постановочному етапі загальної мето-
дології оцінювання фінансової безпеки стратегічних 
галузей національної економіки.

Вихідними положеннями при узагальненні, 
уточненні, розвитку та вибудовуванні мето-
дики аналізування фінансової безпеки галузі 

є методичні рекомендації Міністерства економіки 
України щодо оцінювання економічної безпеки дер-
жави від 2013 р. (єдиному на тепер вітчизняному нор-
мативно-методичному документі в цій сфері), де ін-
ституціалізовано підхід до обчислення інтегрального 
індексу безпеки за алгоритмом: 1) формування мно-
жини (переліку) індикаторів (експертним методом); 
2) визначення характеристичних значень індикаторів 
(аналоговим, експертним методами, шляхом дотри-
мання законодавчо-нормативних критеріїв); 3) нор-
мування індикаторів (за допомогою лінійної функ-
ції); 4) визначення вагових коефіцієнтів (експертне 
оцінювання); 5) розрахунок інтегральних індексів за 
окремими сферами економіки та інтегрального ін-
дексу економічної безпеки в цілому.

Не вдаючись до прискіпливого аналізу переваг і 
недоліків положень цього документа, слід резюмува-
ти, що визріла актуальність суттєвого вдосконалення 
офіційних методичних засад оцінки, адже останніми 
роками з’явилася численна маса публікацій, де про-
понуються більш сучасні та якісні підходи до оціню-
вання, аналізування та діагностики систем безпеки 
різних рівнів із застосуванням економіко-математич-
ного інструментарію, апарату принципово нових ме-
тодів прогнозування та моделювання даних, у т. ч. на 
засадах Big Data та штучного інтелекту.

Що позитивно, напрацювання науковців за 
практично всіма аспектами аналізування різняться 
між собою, зокрема щодо формування складу індика-
торів і субіндексів безпеки, розрахунку значень ваго-
вих коефіцієнтів, визначення границь і порогів, без-
посередньо проведень обчислень тощо. До прикладу: 

 у публікаціях: Л. Фролової, О. Роженко [11] 
розроблено нове бачення структури інди-

каторів безпеки (які підбираються згідно зі 
схемою показників: 1) обсягу; 2) динаміки;  
3) структури; 4) співвідношення; 5) ефектив-
ності); С. Довбні та Н. Гічової [6] – групування 
індикаторів, зокрема в поточний, тактичний і 
стратегічний кластери; Г. Козаченко, Ю. Пого-
релова, Л. Герасименко [8] – конструктування 
(та відповідно, оцінювання) системи безпеки 
(виділення конструктів: 1) задоволення еко-
номічних інтересів системи; 2) забезпечення 
гідних соціальних умов; 3) стійкість системи); 
В. Буколової [1] – декомпонування системи 
соціально-економічної безпеки на: 1) фінансо-
ву спроможність (бюджетна самодостатність, 
беззбитковість); 2) ресурсний потенціал (при-
родний, виробничий, людський, інфраструк-
турний, інноваційно-інвестиційний; 3) стій-
кість системи (складність системи, сталість 
економіки, рівень індустріалізації); 

 у працях: Ю. Харазішвілі [12] пропонуються 
нові методи оцінювання рівня безпеки со-
ціально-економічних систем, зокрема з ви-
користанням мультиплікативної форми ін-
тегрального індексу та включенням низки 
новітніх індикаторів (для коректного оціню-
вання), підходу до одночасного нормування 
індикаторів та їх порогових значень (при ви-
значенні яких застосовуються методи: функ-
ціональних залежностей, макроекономічних 
моделей, нелінійної динаміки, експертних 
оцінок та законодавчий підхід) за єдиною 
нормуючою функцією, а також моделюван-
ня, методу головних компонент, ігрових ме-
тодів для визначення вагових коефіцієнтів; 
С. Марущака [10] – теорії нечітких множин, 
що створює можливості для використання 
різних типів даних (детермінованої, статис-
тичної, лінгвістичної, інтервальної та інших 
типів інформації), а отже, – суттєво якіснішої 
оцінки на противагу використанню виключ-
но кількісних даних; Р. Лупака, А. Дідич [9] –  
кореляційних залежностей, еластичності, ба-
гатофакторного динамічного регресійного 
моделювання для встановлення наявності 
статистично значущих залежностей між рів-
нем економічної безпеки та параметрами і 
чинниками, які її визначають; 

 у дослідженнях: Т. Васильціва [3] відображено 
нове бачення підходу до ідентифікації стану 
безпеки системи, а саме: шляхом комбінуван-
ня економіко-математичних розрахунків та 
управлінських висновків щодо потрапляння 
у відповідний діапазон (групу відносно стану) 
безпеки – критичний, передкритичний, низь-
кий, задовільний, прийнятний; К. Дяченка [7] –  
послідовного формування висновків щодо 
а) ефективності забезпечення безпеки галузі 
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(сектора економіки); б) рівня сформованості 
системи безпеки підприємництва в галузі; в) 
динаміки зміни стану та рівня безпеки галу-
зевої системи.

Додамо, що процес подальшого вдосконалення 
методики аналізування стану та рівня безпеки соці-
ально-економічних систем різних рівнів неперерв-
ний і відбувається на постійній основі, адже він обу-
мовлений викликами часу, зокрема умовами глобаль-
ної соціально-економічної й іншої нестабільності, 
внутрішніми ризиками та загрозами функціонування 
національних економік і їх галузевих комплексів, осо-
бливо – стратегічних секторів, галузей, підприємств.

Інший вагомий висновок – це констатація факту 
логічної відсутності єдиного підходу до викорис-
тання системи підходів і методів при аналізуван-

ні та діагностиці фінансової безпеки пріоритетних 
галузей національної економіки. Передусім, це обу-
мовлено різними підходами до визначення загальної 
мети та типізації завдань оцінювання. До прикладу, 
це може бути:

 інтегральна оцінка для порівняння (рейтин-
гування) стану безпеки двох, кількох чи всіх 
галузей економіки; 

 ідентифікація міри входження ситуації в про-
блемну зону; 

 виявлення викликів і загроз фінансовій без-
пеці стратегічних галузей, а через них – націо-
нальному господарству загалом;

 виявлення сфер розбалансування системи фі-
нансової безпеки галузі; 

 пошук параметрів, стан яких не задовольняє 
вимоги до забезпечення безпеки тощо. 

Очевидно, що різна мета та різні завдання по-
требуватимуть власного специфічного інструмента-
рію для їх реалізації. Надалі ж алгоритм методології 
аналізування фінансової безпеки пріоритетних галу-
зей національної економіки набуває вигляду, наве-
деному на рис. 1. Постановка генерального завдання 
та сукупності задач аналізування фінансової безпеки 
галузі обумовлює не лише визначення системи необ-
хідного методичного забезпечення, але й форму-
вання інформаційно-аналітичної та нормативно-ме-
тодичної баз. Перша пов’язана зі збором кількісних 
та якісних даних, відносно яких, як правило, утво-
рюється певний вакуум через відсутність у системі 
державної статистики низки специфічних показників 
галузевого розвитку, а також існує неналагодженість 
періодичних експертних, а особливо – соціологічних, 
досліджень з найбільш актуальних питань пробле-
матики та перспектив функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання галузевої системи, впливу 
їх діяльності на системно-структурні характерис-
тики соціально-економічного розвитку територій, 
регіонів. Відповідно, доводиться констатувати, що 
невід’ємною стороною методології аналізування є ви-

значення складу та налагодження діяльності зі збору 
й опрацювання необхідного масиву даних.

З іншого боку, аналізування фінансової безпеки 
пріоритетних галузей – один із інструментів держав-
ної політики забезпечення соціально-економічного 
розвитку держави. Така робота не може вестися без 
законодавчо затвердженої методології та методики, 
чіткої ідентифікації суб’єктів, їх функцій і завдань, 
відповідальності. Зазначене дає всі підстави вести 
мову про необхідність формування відповідного нор-
мативно-методичного забезпечення – урядової мето-
дики оцінювання; положення центрального органу 
влади про проведення аналізу й оцінки, відповідаль-
них за це структур у системі органів виконавчої вла-
ди; затвердження процедур оприлюднення резуль-
татів, їх обговорення, ухвалення владних рішень та 
контролю їх реалізації, моніторингу й аналізування 
ефективності.

Перший із уже суто методичних блоків алго-
ритму аналізування фінансової безпеки прі-
оритетних галузей національної економіки 

стосується її декомпозиції на функціонально-струк-
турні складові та індикатори, які їх визначають. На-
ступний – прийняття рішення про застосування сис-
теми методичних підходів і методів аналізу, а надалі –  
безпосереднього проведення аналітичних процедур і 
операцій.

Важливо не лише оцінити стан і рівень фінан-
сової безпеки пріоритетних галузей економіки, але й 
ідентифікувати міру їх впливу (у т. ч. у динаміці) на 
функціонування та розвиток безпосередньо галузей 
(стан безпеки яких аналізується) національної еко-
номіки, її соціальної та інших сфер, перебіг процесів 
сталого розвитку територій, створення умов для за-
безпечення якості життя населення.

Саме такий підхід дозволяє не лише констату-
вати фактичний стан ситуації, але й ідентифікувати 
фактори, умови, джерела вишукання резервів зміц-
нення фінансової безпеки галузі, забезпечення її зба-
лансованого поступу, нарощування фінансово-еко-
номічного потенціалу та його подальшої ефективної 
реалізації в системі зміцнення конкурентоспромож-
ності економіки та розвитку держави, поліпшення її 
місця в системі міжнародного поділу праці. Очевид-
но, що це найбільш раціональний метод вирішення 
системних проблем.

Утім, завершальний етап алгоритму методо-
логії аналізування фінансової безпеки пріоритетних 
галузей повинен передбачати запровадження моніто-
рингу та контролю якості й ефективності реалізації 
визначених механізмів, інструментів і засобів дер-
жавної політики. Це, по-перше, утверджує принцип 
циклічності в ланцюгу: «аналіз → діагностика → рі-
шення → реалізація → наслідки → аналіз»; по-друге, 
забезпечує аспект перевірки на практиці якості ана-
лізування; по-третє, посилює прикладний характер 
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Постановка задачі  

Формування інформаційно-аналітичного та нормативно-методичного забезпечення  

Обрання підходів та методів аналізування: 
 індикаторний;  
 ресурсно-функціональний, інші види інтегрального аналізування;  
 економіко-математичного моделювання;  
 прибутково-інвестиційний;  
 ризик-менеджменту;  
 динамічно-поведінкового аналізу;  
 причинно-наслідкових зв’язків  

Декомпонування системи оцінювання фінансової безпеки галузі  

Формування сукупності індикаторів оцінювання 

Проведення аналізу стану, рівня, динаміки, ефективності та структурних
характеристик фінансової безпеки галузі

 
 

Ідентифікація фактичних і потенційних наслідків динаміки фінансової безпеки галузі:  
 на стабільний розвиток галузі;  
 на реалізацію потенціалу галузі в системі національної економіки;  
 на якість життя та соціальний розвиток   

Пошук чинників і умов, резервів покращення динамічно-структурних характеристик
і зміцнення фінансової безпеки галузі  

Моніторинг і контроль якості й ефективності реалізації політики зміцнення фінансової
безпеки галузі

 
 

Обґрунтування засобів імплементації політики зміцнення фінансової безпеки галузі  

Рис. 1. Алгоритм методології аналізування фінансової безпеки пріоритетних галузей національної економіки
Джерело: авторська розробка.

і затребуваність результатів проведення систематич-
ного аналізування; по-четверте, гармонізує функціо-
нал (функції та інструменти) державного управління 
системним розвитком; по-п’яте, посилює відпові-
дальність влади за якість і ефективність політики.

ВИСНОВКИ
Проблема проведення якісного повноцінного 

оцінювання фінансової безпеки стратегічних галузей 
національної економіки має п’ять складових: 

1) розуміння концепту аналізування (мета та по-
треба у формі, форматі та змісті отримувано-
го результату); 

2) формування системи, структури й алгоритму 
застосування підходів, методів та інструмен-
тарію діагностики; 

3) вибір базисної методології з чітким підходом 
до декомпонування фінансової безпеки на 
функціональні та структурні складові; 

4) встановлення техніко-технологічних параме-
трів (індикатори та їх типи, межі, підходи до 
нормування, обчислення вагових коефіцієн-
тів тощо) аналізування; 

5) чітка ув’язка отриманих результатів з обґрун-
туванням елементів політики забезпечення 
фінансової безпеки галузі, встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків, побудова моде лей 
взаємозв’язків і впливів, формування системи 
контролю якості й ефективності політики. 

При цьому принциповим аспектом є однознач-
на відсутність (і недоречність) застосування єдино-
го уніфікованого підходу до формування системи та 
структури методології в цій сфері. Отже, більше ме-
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тодико-прикладне значення має визначення логіко-
структурної моделі методології аналізування фінан-
сової безпеки галузі з такими її компонентами, як: 

 ідентифікація мети; 
 визначення завдань; 
 декомпозиція системи безпеки на структур-

но-функціональні складові та їх індикатори; 
 компонування підходів та методів аналізуван-

ня, оцінювання, діагностики, прогнозування 
тенденцій, імітаційного моделювання розви-
тку та його наслідків.

Ключовими положеннями в системі методології 
аналізування фінансової безпеки стратегічних галу-
зей є, по-перше, декомпонування системи безпеки на 
складові (фондову, інвестиційну, кредитну, боргову, 
податкову, грошову, економічну, страхову, виробни-
чу, інноваційно-технологічну, системно-структур-
ну); по-друге, достатнє застосування та раціональне 
поєднання методів аналізу (при обчисленні вагових 
коефіцієнтів, їх нормуванні, визначенні границь і по-
рогів, безпосередньому аналізуванні й оцінюванні, 
обчисленні інтегральних значень).

Подальший розвиток методології аналізування 
фінансової безпеки пріоритетних галузей економіки, 
з одного боку, та формування рекомендацій віднос-
но ув’язки сформованої інформаційно-аналітичної 
бази в підсумку оцінювання з формуванням заходів і 
контролем державної політики їх реалізації – з іншо-
го боку, тісно корелюють з вивченням і впроваджен-
ням світового досвіду в досліджуваній сфері.             
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