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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Різноманіття поглядів, а також відсутність єдиного

методичного підходу до оцінки стану та рівня еконо*

мічної безпеки галузі свідчить про невисоку ефектив*

ність методів оцінки економічної безпеки держави.

Відповідно, постає актуальне питання про необхідність

розробки обгрунтованого системного підходу до вирі*

шення проблеми забезпечення методичного підходу до

оцінки економічної безпеки галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питання щодо ефективності оцінки рівня економічної

безпеки держави та галузі було і залишається об'єктом дос*

лідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед

яких такі, як В.Алькема, В. Терехов, В. Грушко, О. Захаров,

В. Мунтіян, В. Мартиненко, У. Пірсонс, У. Мітчелл, В. Шлем*

ко, І. Бінько, О. Саєнко, В. Геєць, Д. Стінгер, Р. Кляйн та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючих методичних

підходів щодо здійснення оцінки стану та рівня еконо*

мічної безпеки галузі з метою подальшого використан*

ня для вироблення нового підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На етапі відбору показників індикаторів стану та рівня

економічної безпеки за основними складовими економі*

чної безпеки пропонується застосування індикаторного

підходу та ресурсно*функціонального підходу.
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Індикаторний пороговий підхід в оцінці економічної

безпеки галузі базується на адаптації індикаторного по*

рогового підходу в визначенні рівня економічної безпе*

ки держави та підприємств для застосування на рівні га*

лузі. Такий підхід полягає у встановленні за результата*

ми порівняння фактичних показників економічної безпе*

ки галузі за всіма її складовими з нормативними (гранич*

ними, пороговими чи оптимальними) значеннями індика*

торів, що відповідають певному рівню безпеки.
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де Ріф, Рін — відповідно фактичні і нормативні зна*

чення і*го показника; b — показник рівня (для показни*

ка типу "мінімум" дорівнює 1, для показника типу "мак*

симум" дорівнює *1).

Такий підхід має широке застосування в затвердже*

них державних Методиках розрахунку рівня економіч*

ної безпеки держави 2003, 2007 та 2013 років, тому цей

підхід має системне застосування та не потребує додат*

кової окремої верифікації [1—3].

Ресурсно*функціональний підхід має комплексний ха*

рактер та визначає стан функціональних складових еконо*

мічної безпеки галузі та чинників зовнішнього та внутрішнь*

ого середовища, що на них впливають, визначає рівень еко*

номічної безпеки на основі оцінки ступеня використання ре*

сурсів галузі за основними функціональними складовими.
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де К
і
 — значення часткових функціональних кри*

теріїв економічної безпеки галузі

d
i
 — питома вага значущості функціональних скла*

дових економічної безпеки галузі
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n — кількість функціональних складових економіч*

ної безпеки галузі.

Ресурсно*функціональний підхід в дослідженні економ*

ічної безпеки галузі дозволяє визначати рівень економічної

безпеки на основі оцінки ступеня використання ресурсів за

основними функціональними складовими: фінансовою, енер*

гетичною, кадровою, інформаційною, інвестиційною. Для

дослідження економічної безпеки кожної складової пропо*

нується визначення питомої ваги функціональних складових

економічної безпеки галузі. В межах даного підходу та із за*

стосуванням динамічного підходу проводиться розрахунок

рівня економічної безпеки галузі за різні періоди із збере*

женням сталого критерію питомої ваги кожної функціональ*

ної складової, це дозволяє визначити зміни параметрів скла*

дових та рівня економічної безпеки кожної складової в ди*

наміці розвитку, змінах кон'юнктури ринку та за певний діа*

пазон часу із збереженням їх вагового коефіцієнту. Такий

підхід є доцільним для використання в процесі діагностики

стану та рівня економічної безпеки галузі, та у процесі моні*

торингу стану та рівня економічної безпеки.

Адаптація цього підходу та його застосування в методо*

логії забезпечення економічної безпеки галузі дозволяє виок*

ремити показники індикатори, згрупувати їх за основними

функціональними складовими та блоками економічної безпе*

ки, визначити питому вагу кожного показника та визначити

показники рівня економічної безпеки за кожною складовою з

урахуванням їх питомої ваги в загальному значенні складової.

Метод SWOT* аналізу є широко вживаним методом, що

застосовується у діагностиці та стратегічному плануванні та

полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього

середовищі та розподілу їх на чотири категорії по впливу на

об'єкт аналізу.

Застосування методу SWOT*аналізу дозволяє здійсни*

ти дослідження факторів та чинників впливу на стан та рівень

економічної безпеки галузі: визначити слабкі та сильні сто*

рони, можливості та загрози внутрішньо економічного та

зовнішньоекономічного середовища, що впливають на еко*

номічну безпеку галузі. Сильні та слабкі сторони є фактора*

ми внутрішнього середовища об'єкту аналізу, тоді як мож*

ливості та загрози визначають фактори зовнішнього сере*

довища в економічній безпеці галузі. Таким чином, сильні сто*

рони визначають якості, що дають перевагу підприємствам

галузі, слабкі сторони окреслюють фактори, що визначають

недоліки внутрішнього стану чи ринкових позицій галузі, що

негативно впливають на його економічну безпеку.

Можливості визначають додаткові фактори зов*

нішнього середовища, що відкривають нові перспективи чи

надають нові можливості для підприємств галузі у роботі

на внутрішньому та зовнішніх риках та забезпечення еко*

номічної безпеки галузі. Загрозами є факторами, що ма*

ють деструктивний вплив на стан галузі та підприємства що

її формують та визначаються в економічній безпеці як дес*

труктивні чинники, наявність значної кількості загроз може

значну ускладнити досягнення мети забезпечення економ*

ічної безоке та розвитку підприємств галузі.

SWOT*аналіз є універсальним методом, який може бути

успішно адаптованим та застосованим для аналізу в забез*

печенні економічної безпеки галузі, оскільки він є гнучким

методом із вільними визначенням та вибором факторів ана*

лізу в залежності від прийнятої мети дослідження. Цей ме*

тод пропонується застосовувати із метою оперативної оці*

нки стану економічної безпеки певної галузі та в межах та*

кого дослідження для планування стратегії забезпечення

економічної безпеки галузі у тривалій перспективі.

Завданнями SWOT*аналізу є надати структурований опис

ситуації стану об'єкту, відносно якого необхідним є прийнят*

тя певного рішення. Метод дозволяє здійснити комплексний

якісно*кількісний аналіз цих чинників, виявити та визначити

проблемні поля економічної безпеки галузі та відповідно до

них окреслити напрями забезпечення економічної безпеки

галузі. SWOT*аналіз є ефективним для здійснення початко*

вої оцінки у процесі діагностики впливу факторів зовнішньо*

го та внутрішнього середовища, проте він не є повним та ос*

таточним та потребує додаткового застосування кількісного

аналізу розрахунку показників та аналізу динаміки їх зміни.

До недоліків такого методу можна віднести надання

статичного аналізу та відсутність бачення ситуації в ди*

наміці. Це метод якісного аналізу і тому його доцільно

комбінувати із кількісним аналізом та використанням ди*

намічного підходу, недоліком методу є значна залежність

від об'єму зібраного фактологічного матеріалу та ефек*

тивності його опрацювання тобто від якості інформацій*

но*аналітичного забезпечення.

Застосування методу економічного моделювання в за*

безпеченні економічної безпеки галузі зумовлене необхідн*

істю розробки економічної моделі, що максимально повно

відповідала б завданням даного дисертаційного досліджен*

ня, що дозволила б здійснити якісно*кількісний аналіз стану

економічної безпеки галузі, визначити сукупність показників,

стан їх економічної безпеки та інтегральний індекс рівня еко*

номічної безпеки окремо за складовими, функціонально*ком*

понентними блоками економічної безпеки та загального інтег*

рального індексу економічної безпеки галузі.

Метод моделювання є ефективним засобом виявлення

ознак певних процесів та явищ за допомогою моделі і відпо*

відно під моделюванням визначають уявну або матеріаль*

ну систему що надає інформацію про об'єкт дослідження

відображаючи та відтворюючи його. Структура методу мо*

делювання включає постановку завдання, визначення ана*

лога, створення або вибір моделі. Розробку моделі, дослі*

дження моделі та інтерпретацію отриманих результатів,

перенесення наукових знань із моделі на об'єкт досліджен*

ня. Економічне моделювання в забезпеченні економічної

безпеки включає комплексне застосування якісних та

кількісних методів та наукових підходів.

Відповідно до вищезазначеного на етапі формування

методичного базису аналізу та оцінки економічної безпеки

необхідним є адаптація та застосування методу економіч*

ного моделювання — формування моделі аналізу та оцін*

ки рівня економічної безпеки галузі та визначення інтеграль*

ного індексу рівня економічної безпеки галузі за всіма її

функціональним складовими та показниками індикатора*

ми кожної із складових.

Для реалізації процесу моделювання та оцінки стану та

рівня економічної безпеки із урахуванням комплексності

відбору показників індикаторів, що відповідатимуть стану

економічної безпеки за всіма складовими та всебічно відоб*

ражатимуть стан їх економічної безпеки, доцільним є зас*

тосування комплексного підходу. Якісний підхід застосо*

вується у здійсненні процесу експертної оцінки, норматив*

ний підхід при визначенні найбільш оптимальних значень

показників*індикаторів рівня економічної безпеки,

кількісний підхід при проведенні відповідних розрахунків

рівня економічної безпеки.
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Модель аналізу п'яти конкурентних сил Майкла Портера

[4] — це модель, що є доцільною для застосування із метою

визначення інтенсивності та визначеності конкурентних сил

у галузі, її застосування в методології забезпечення економ*

ічної безпеки галузі обгрунтовано тим, що вона дозволяє

дослідити стан внутрішнього ринку тієї чи іншої галузі та ок*

реслити перспективи при виході на зовнішні ринки. Це одна

із найуживаніших і найпоширеніших моделей, що у комплексі

діагностики стану та рівня економічної безпеки галузі дозво*

лить отримати більш повний аналіз стану конкурентного ринку

галузі, існуючої конкуренції та конкурентних переваг.

Модель аналізу п'яти сил Майкла Портера — це статич*

на модель, у якій за допомогою п'яти структурних одиниць,

що є характерними для кожної галузі, описано методи фор*

мування конкурентних переваг та прибутковості та утриман*

ня цих показників у довготривалій перспективі. Аналіз п'я*

ти сил Портера є методикою для аналізу галузей та опра*

цювання стратегії бізнесу.

Адаптація та застосування даної моделі у процесі діаг*

ностики економічної безпеки галузі обумовлене іще і тим,

що основою запропонованої стратегії інтегрованого кон*

курентного розвитку в забезпеченні економічної безпеки

галузі є конкурентоспроможність підприємств галузі та їх

продукції на внутрішньому та на зовнішніх ринках, та без*

пека процесу інтеграції галузі на зовнішні економічні рин*

ки. Внаслідок цього застосування даної моделі, що безпо*

середньо пов'язано із діагностикою конкурентних переваг

та факторів, що їх формують є доцільною та відповідає зав*

данням цього дослідження.

Як визначено у теорії конкуренції Майкла Портера [4],

на ринку кожної галузі існує п'ять рушійних сил, що визна*

чають його прибутковість. Кожна сила в цій моделі є окре*

мим рівнем конкурентоспроможності:

— загроза появи нових гравців;

— ринкова влада покупців;

— ринкова влада постачальників;

— загроза появи товарів*замінників;

— рівень конкурентної боротьби та внутрішньогалузе*

ва конкуренція.

За такою моделлю вищезазначені елементи ринково*

го середовища є рушійними силами конкуренції в галузі.

Конкурентний аналіз у галузі із застосуванням цієї моделі

дозволяє визначити інтенсивність конкурентних сил у галузі

за основними позиціями (силами) та знайти позицію, що за*

безпечувала б максимальний захист від впливу факторів

конкуренції.

Для визначення Першої сили "загроза появи нових

гравців" здійснюється відповідний аналіз загроз появи но*

вих гравців та визначають вхідні бар'єри у галузі та швидкість

впливу існуючих гравців ринку. "Ринкова влада покупців"

визначає вплив що можуть здійснювати на рівень конкурен*

тоспроможності — покупців галузі — обсяг вимог до якості,

ціни товару, її відповідності. Аналіз третьої сили "ринкової

влади постачальників" дозволяє визначити їх вплив на кон*

курентоспроможності товарів галузі на внутрішньому рин*

ку оскільки характеризує вартість та перерозподіл ресурсів

на ринку та доступ до їх використання. Від цієї сили знач*

ною мірою залежить прибутковість у галузі та стан вироб*

ничої та фінансової складової економічної безпеки галузі.

Четверта сила — "поява товарів замінників", що значно

обмежують потенціал ринку із точки зору зростання ціни та

обсягів продажу, несе в собі визначення загрози зменшення

темпів зростання внутрішнього ринку та обсягу споживання

товарів та відповідно активує загрози для внутрішньо еконо*

мічної, виробничо*технологічної, фінансової складових еко*

номічної безпеки галузі. П'ята сила — "внутрішньо галузева

конкуренція" призводить до зменшення ціни та рентабель*

ності виробництва на внутрішньому ринку та збільшення вит*

рат та стимулювання та просування продукції, що призводить

до зменшення показників прибутковості підприємств галузі,

що несе у собі значні загрози для внутрішньо економічної

ринкової, фінансової, виробничо*технологічної, кадрової,

складових економічної безпеки галузі.

ВИСНОВКИ
Застосування методу SWOT*аналізу у процесі ком*

плексної діагностики економічної безпеки галузі як ме*

тод якісної оцінки у комплексі із іншими методами та

підходами дозволяє визначити проблемні поля та окрес*

лити перспективні напрями забезпечення економічної

безпеки галузі, які будуть ураховані при розробці стра*

тегії забезпечення економічної безпеки галузі та плану*

ванні стратегічних напрямів забезпечення економічної

безпеки галузі даного дисертаційного дослідження.

Використання моделі аналізу п'яти сил Майкла Порте*

ра в методології забезпечення економічної безпеки галузі

із метою аналізу стану та рівня економічної безпека внутр*

ішнього ринку дозволяє виявити фактори загроз внутріш*

нього ринку та силу впливу цих факторів на стан галузі та

рівень її економічної безпеки.
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