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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ СТАНУ ГАЛУЗІ  

В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  
ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до аналізу 

стану галузі. Розроблено систему критеріїв та показників, які дають можли-

вістьпровести комплексну діагностикугалузі, яка буде початковим етапом у 

процесі визначення стану її економічної безпеки. 
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на безпека галузі, аналіз рівня безпеки, система показників діагностики  

стану  галузі. 

 
Постановка проблеми. Економічна безпека як фундаментальна 

основа національної безпеки країни залежить від стійкості розвитку 

усіх складових національної економіки. Очевидним є зв’язок між за-

безпеченням економічноїбезпеки національної економіки тапроблема-

ми функціонування її галузей на макро-, мезо- та мікрорівнях. Вияв-

лення загроз на ранніх стадіях їх виникнення, формування і реалізації 

запобіжних заходів антикризового управління є основними завданнями 

у процесі дослідження економічної безпеки галузі. Важливим етапом 

виявлення потенційних загроз галузевої економічної безпеки є визна-

чення та діагностика чинників, що впливають на діяльність галузі. 

Стан дослідження. Проблеми економічної безпеки національ-

ної економіки досліджуються З. С. Варналієм, В. М. Геєцем, Я. А. Жа-

ліло, С. І. Кирєєвим, В. І. Мунтіяном [1–5] та іншими.  

Дослідженням проблеми функціонування галузевих ринків в 

Україні займаються В. Д. Базилевич, А. І. Ігнатюк, В. Д. Лагутін [6–8] 

та інші. 

Економічна безпека на галузевому рівні є менш дослідженою. 

Серед українських науковців вивченням цієї проблеми займаються 

Л. А. Горошкова, В. Л. Корінєв, В. О. Точилін, В. І. Франчук [9–11]. 

Виявлення прогнозованих і потенційно можливих загроз еконо-

мічній безпеці галузі стає можливим у процесі дослідження особливо-

стей її розвитку. Та, своєю чергою, вимагає багаторівневого аналізу 

основних чинників, які впливають на діяльність галузі. Ефективність 

аналізу залежить від повноти дослідження обраного об’єкта як єдиного 
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цілого з урахуванням його внутрішньої структури і всієї системи його 

взаємозв’язків. Саме тому найбільш відповідною основою діагностики 

стану галузі в контексті дослідження галузевої безпеки, на наш погляд, 

є загальна теорія систем.  

Метою статті є формування системи показників діагностики 

стану галузі, що забезпечить підґрунтя для оцінки рівня її економічної 

безпеки. 

Виклад основних положень. Системний підхід до аналізу галу-

зей і ринків було запроваджено 1956 р. Д. Бейном, якийі сформував 

базову парадигму дослідження (рис.) [12]. Запропонована науковцем 

парадигма «структура–поведінка–результат» свідчить, що діагностика 

стану галузі зосереджується на основних умовах, що визначають стру-

ктуру галузевого ринку. Такий підхід є можливим і длядіагностики 

стану галузі в процесі оцінки рівня її економічної безпеки, оскільки дає 

можливість накожному етапі дослідження визначатита структурувати 

об’єкт аналізу, а також можливі негативні зміни, що формуються сис-

темою загроз і ризиків. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Парадигма «структура – поведінка – результат» [13, с. 5] 
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Загальний аналіз стану галузі варто розпочати з оцінки вихідних 

умов її функціонування.  

Вихідні умови функціонування галузі визначаються якісно-

кількісними показниками рівня попиту і пропозиції та відображають 

небажані їх зміни порівняно з базовим періодом.  

Основними критеріями аналізу вихідних умов галузі зі сторони 

попиту, якіхарактеризуються системою абсолютних і відносних показ-

ників, є (таблиця): 

 соціально-емографічні; 

 соціально-економічні; 

 поведінкові. 

Аналіз вихідних умов галузі зі сторони пропозиції на галузево-

му ринку можна провести за показниками: 

 виробничими; 

 техніко-технологічними. 
 

Таблиця  
 

Система критеріїв та показників вихідних умов  

функціонування галузі 
 

Критерії 
Показники 

абсолютні відносні 

Соціально-

демографічні  

 

- динаміка кількості насе-

лення 

- динаміка безробіття 

- динаміка чисельності насе-

лення за рівнем середньоду-

шових доходів 

Соціально-

економічні  

- динаміка доходів насе-

лення 

- споживання товару галу-

зі на національному та 

регіональних ринках 

- ємність ринку 

 

- динаміка середньодушових 

доходів 

- співвідношення середньо-

душових доходів із розміром 

прожиткового мінімуму 

- індекс споживчих цін 

- витрати домогосподарств на 

продукцію галузі залежно від 

розміру середньодушових 

еквівалентних загальних до-

ходів 

Поведінкові   - індекс сезонності коливання 

ціни 

- еластичність попиту за до-

ходами основних груп спожи-

вачів  

- еластичність попиту на то-

вар галузі за ціною 
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Продовження таблиці  

Виробничі  

 

- собівартість виробленої 

продукції 

- витрати на сировину 

- кількість найманих пра-

цівників 

- середньодобовий випуск 

продукції 

- тривалість виробничого 

циклу 

- тривалість простоїв 

- витрати на 1 гривню товар-

ної продукції 

- матеріаломісткість продукції 

- коефіцієнт виробничих втрат 

- коефіцієнт масовості 

 

Технологічні - середній строк експлуа-

тації устаткування 

- знос основних виробни-

чих фондів 

- трудомісткість продукції 

- енергоємність продукції 

- коефіцієнти, що характе-

ризують технічні особливості 

виробництва 

- коефіцієнт виробничих по-

тужностей 

 

Нині в Україні можна здійснити умовний поділ галузей за вихі-

дними умовами їх функціонування на дві групи. Перша група галузей 

характеризується формуванням вихідних умов функціонування під час 

планового регулювання економіки.  

Для прикладу, це галузі АПК, електроенергетична, паливна, ме-

талургійна, харчова тощо. До моменту переходу до ринкової економі-

ки такі галузі вже мали сформовану за багато років структуру й вироб-

ничо-економічні зв’язки. Потенційні загрози економічній безпеці 

цих  галузей переважно формуються під впливом факторів попиту 

та  пропозиції. 

Друга група галузей – це галузі, які розпочали функціонування 

або отримали нове підґрунтя для розвитку саме під час формування 

вітчизняної ринкової економіки: банківська та страхова галузі, мобіль-

ний зв’язок, а також галузі комп’ютерних та інформаційних технологій 

тощо. Вихідні умови функціонування цих галузей формувалися синх-

ронно зі структурою ринку та змінюються за незначних її змін. Саме 

тому лише незначна частка потенційних загроз економічній безпеці 

цих галузей формується на основі вихідних умов їх функціонування. 

Проте основні загрози економічній безпеці цих галузей формуються 

під впливом її структури та поведінки.  

Основними критеріями, що визначають структуру галузі, є кон-

центрація, локалізація та спеціалізація виробництва, а також рівень 

диференціації продукції. 
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Концентрація виробництва – це процес укрупнення розмірів пі-

дприємств та розподіл загального обсягу виробництва галузі між підп-

риємствами різного розміру. Однією із потенційних загроз галузевій 

безпеці є зростання рівня виробничої концентрації. Рівень концентра-

ції знаходиться у зворотній залежності від темпів зростання попиту. 

Тобто зниження темпів зростання попиту підвищує виробничу концен-

трацію, а отже й знижує ступінь конкурентності галузевого ринку. 

Найбільш часто для оцінки концентрації та монополізації вико-

ристовуються індекс концентрації, індекс Герфіндаля–Хіршманата 

індекс ентропії.  

Індекс концентрації (Ік) визначається як сума питомих ваг най-

більших одиниць сукупності (підприємств) у загальному обсязі сукуп-

ності за досліджуваною ознакою: 

 

,                                            

(1)

 

 
де n – кількість одиниць сукупності, для яких розраховується 

показник; 

аі– частка і-ї одиниці в загальній сукупності. 

Чим вище значення цього показника, тим сильнішою є концент-

рація виробництва. 

Індекс Герфіндаля–Хіршмана (ІХХ) розраховується як сума ква-

дратів часток одиниць сукупності в загальному обсязі досліджуваної 

ознаки: 

 

,                                        

(2)

 

 
де q – число одиниць досліджуваної сукупності. 

На відміну від коефіцієнта концентрації, індекс Херфіндаля–

Хіршмана характеризує нечастку ринку, контрольовану кількома най-

більшими компаніями, а розподіл ринкових частокміж усіма 

суб’єктами галузі. Чим більшим є значення індексу, тим вищою є кон-

центрація галузі. 

Індекс ентропії (ІЕ) оцінює хаотичність ринку. Чим вищою  

є невизначеність на ринку, тим вищим є рівень конкуренції. Отже,  

індекс ентропії – це показник, який на монопольному ринку дорівню-
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ватиме нулю, а на ринку досконалої конкуренції – одиниці. Визначити 

індекс ентропії можна шляхом розрахунку середньої частки фірм, що 

діють на ринку, скоригованої за натуральним логарифмом показника, 

оберненого до її величини: 

 

                             
(3)

 
 

Для визначення місця галузі регіону в національній економіці 

застосовуються коефіцієнти локалізації або спеціалізації виробництва. 

Найбільш часто для оцінки локалізації виробництва використовують 

коефіцієнти локалізації виробництва за галузевою ознакою, кількістю 

працівників, вартістю основних виробничих фондів та коефіцієнт ви-

робництва продукції галузі на душу населення. 

Коефіцієнт локалізації виробництва (Kl) за галузевою ознакою 

відображає питому вагупродукції галузі в загальному обсязі ва- 

лової доданої вартості. Розрахувати коефіцієнт локалізації можна 

за  формулою: 

 

,                      
(4)

 

 

де  – валова додана вартість галузі у регіоні; 

 – валова додана вартість усіх галузей у регіоні; 

 – валова додана вартість галузі країною; 

 – валова додана вартість усіх галузей країною; 

Qg – питома вага галузі розрахована за показником доданої вар-

тості в структурі виробництва регіону;  

QG – питома вага галузі розрахована за показником доданої вар-

тості у структурі виробництва в країні. 

Коефіцієнт локалізації за кількістю працівників розраховується 

за аналогічним принципом: 

 

,                                                
(5)

 

 

де  – питома вага галузі розрахована за показником чисель-

ності основних працівників у структурі зайнятості регіону 
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 – питома вага галузі розрахована за показником чисельнос-

ті основних працівників у структурі зайнятості в країні. 

Коефіцієнт локалізації із вартості основних фондів обчислюєть-

ся аналогічно до попередніх двох показників за формулою: 

 

,                                              (6) 

 

де Qf  – питома вага галузі розрахована за показником вартості 

основних виробничих фондів у структурі вартості основних виробни-

чих фондів регіону; 

QF – питома вага галузі розрахована за показником вартості ос-

новних виробничих фондів у структурі вартості основних виробничих 

фондів країни. 

Коефіцієнт виробництва продукції галузі на душу населення ро-

зраховується як відношення валового внутрішнього продукту певної 

галузі у регіоні до кількості населення у регіоні. 

За аналізом динаміки показників локалізації можна виявити по-

тенційні загрози стосовно розвитку галузі. Позитивна динаміка показ-

ників свідчить про перспективи зростання, а негативна відображає 

необхідність реорганізації підприємств галузі, модернізації вироб-

ництва, розширення асортименту тощо.  

Спеціалізація галузі характеризує завантаженість виробничих 

потужностей галузі виготовленням профільної продукції та розрахову-

ється за формулою: 

 

                                               
(7) 

 

де KS – коефіцієнт спеціалізації 

QP – обсяг виробництва профільної продукції галузі 

Qt – загальний обсяг виробництва галузі. 

Зростання коефіцієнта спеціалізації свідчить про зростання од-

норідності продукції галузі. Негативна динаміка цього коефіцієнта 

свідчить про погіршення використання матеріальних, трудових і фі-

нансових ресурсів на всіх етапах виробничого циклу. 

Диференціація продукту є критерієм поділу галузей на такі, що 

випускають одно рідну або диференційовану продукцію. Чим вищим 

є  рівень диференціації продукту, тим менше ластичним стає попит. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 257 

Потенційні загрози, які виявляються у процесі зниження диферент- 

ціації, – це регресивна інтеграція та підвищення чутливості споживачів 

до  ціни. 

Найбільш часто для оцінки рівня диференціаціації продукту ви-

користовуються такі показники: 

 кількість галузей, що виробляють товари-замінники, із вла-

стивостями, які сприяють задоволенню потреби; 

 коефіцієнт цінової перехресної еластичності; 

 індекс енторіпії. 

На основі аналізу даних показників слід виокремити потенційні 

загрози, що стримують розвиток галузі. 

Показниками оцінки галузевої поведінки можуть бути:   
 частка галузі у ВВП; 

 кількість виробленого товару на душу населення; 

 частка експорту продукції галузі у загальнонаціональному 

експорті; 

 частка імпорту галузі в загальному обсязі імпорту; 

 норма входу фірми на ринок (Nv): 

 

,                                          

(8)

 

 

де Ny  –кількість фірм, які увійшли на ринок за рік; 

Ny+d – загальне число фірм, що діють в галузі на кінець року;  

 норма проникнення фірми на ринок (Np): 

 

,         

(9)

 

 

де  – обсяг виробництва фірм, які увійшли на ринок за рік; 

 – загальний обсяг виробництва продукції в галузі за рік; 

 норма виходу фірми з ринку (Ny): 

 

,                                        

(10)

 

 

де  – кількість фірм, які вийшли з ринку за рік; 

– кількість фірм, які залишилися на ринку; 
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 коефіцієнт виживання (kv): 
 

,                                            

(11)

 
 

 – кількість фірм, які увійшли на ринок за рік, та зали- 

шилися. 
За допомогою аналізу динаміки показників галузевої поведінки 

можна визначити рівень конкурентоспроможності галузі та виявити 
потенційні загрози її зниження. 

Одним із найважливіших етапів діагностики галузі є досліджен-
ня результативності її діяльності. Аналіз результатів діяльності галу-
зі – останній етап у діагностиці її стану та виявленні реальних загроз, 
що можуть спричинити збитки. Основними загрозами результативної 
роботи галузі є: 

 скорочення попиту на продукцію підприємств галузі; 
 зростання собівартості продукції; 
 гальмування розвитку галузі; 
 зниження питомої ваги продукції галузі у національ- 

ному ВВП; 
 скорочення кількості виробленого товару на душу  

населення;  
 зниження частки експорту продукції галузі у загальнонаці-

ональному експорті; 
 зростання частки імпорту продукції галузі в загальному  

обсязі імпорту; 
 зниження рентабельності продукції галузі. 
Висновки. Діагностика стану галузі дозволяє здійснити моніто-

ринг основних показників її діяльності та виявити потенційні та реаль-
ні загрози подальшого її функціонування та розвитку. Застосування 
системного підходу дає матеріал для формулювання принципіві гіпо-
тез забезпечення економічної безпеки галузі, а також подальшого їх 
тестування. Проте слід розуміти, що економічна безпека галузі в кож-
ному конкретному випадку має суто індивідуальні риси, які й визнача-
тимуть систему індикаторів діагностики її стану відповідно до конкре-
тної ситуації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті проаналізовано сферу формування системи економічної без-

пеки підприємств з урахуванням особливостей промисловості, водночас ви-

значено вихідні категорії для її побудови. 

Ключові слова: промислові підприємства, система економічної безпе-

ки, рівень економічної безпеки, функціональні складові економічної безпеки 

підприємства. 

 

Постановка проблеми. Вивчаючи особливості економічної 

безпеки підприємств у сучасних умовах господарювання, варто зосе-

редити увагу на тому, що перед ними постає питання вмілого органі-

зування виробничого, збутового, інноваційно-інвестиційного процесів. 

У такому разі діяльність необхідно організувати так, щоб мінімізувати 

втрати. Це зумовлює потребу комплексного підходу до захисту госпо-

дарської діяльності, що відображається у необхідності утворення сис-

теми економічної безпеки підприємства.  

Стан дослідження. Як стверджує О. В. Локотецька [1], систем-

ний підхід варто використовувати у зв’язку з тим, що його кінцева ме-

та передбачає згрупування вагомих факторів, які сприяють формуван-

ню сприятливих умов для прибуткової діяльності та розвитку підприє-

мництва. Іншою стороною ситуаційного підходу є можливість аналізу-

вання ситуацій, умов чи результатів діяльності в логічному поєднанні. 

Тобто суть системного підходу під час гарантування економічної без-

пеки підприємств полягає у тому, що всі екзогенні та ендогенні чинни-


